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OSWIADCZENIE MAJf\TKOWE
radnego gminy
Torun, dnia 18 09 2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajq_ca oswiadczenie obowiq_zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia ka:i:dej z rubryk.
2.
Je:i:eli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq_ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:i:y wpisa6 ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajq_ca oswiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale:i:nos6 poszczeg6lnych skladnlk6w majq_tkowych, dochod6w i zobowiq_zai1
do majq_tku odr~bnego i majq_tku objf(tego mal:i:ei1skq_ wsp61nosciq_ majq_tkowq_.
4. Oswiadczenie o stanie majq_tkowym dotyczy majq_tku w kraju i za granicq_.
5. Oswiadczenie o stanie majq_tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni'<:i:ne.
6.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq_ infonnacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczq_ce adresu zamieszkania skladajq_cego
oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZI~SC A

Ja, nize.i poctpisany(a),

Maciej Cichowicz

urodzony(a) 31 grudnia 1964 roku ,wToruniu
Dzia!alnosc gospodarcza MC Consulting, Radny Rady Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko Jub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzg_dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
i 591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ·ustawy oswiadczam, ze P.Osiadam wchodzqce w sk!ad ma!zenskiej wsp61nosci majg_tkowej lub
stanowiqce m6j majg_tek odr~bny:
-·

I.
Zasoby

pieni~zne:

-

srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: .10 000 z!( dziesiE;!6 tysiE;!CY z!otych)

-

srodki pieni12zne gromadzone w walucie obcej: 100 Euro (sto euro)
papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot12: nie dotyczy

II.
i. Dom o powierzchni: 240 m2 , o wartosci: 800 000 z! (osiemset tysiE;!CY z!otych)
tytu! prawny: wsp6!w!asciciel
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 100 m , o wartosci: .150 OOOz!( sto pi~cdziesiqt tysiE;!CY z!otych)
tytul prawny: wsp6!w!asciciel
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytu! prawny: nie dotyczy
Z tego tytu!u osiqgnq!em(E;!lam) w roku biezg_cym i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: .nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
tytu! prawny: nie dotyczy
III.
1. Posiadam udzia!y w :~,S!!s~handlowych z u3zia!em gminnych os6b prawnych lub przedsiE;!biorc6w, w kt6rych

//-;;:::.::>-·/
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.·

uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzia/6w:
Nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzia/6w w sp6/ce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6/kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta udzia/6w:nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:, .nie dotyczy

1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udzia/em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczCJ takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
.nie dotyczy
akcje te stanowi9 pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6/ce: nie dotyczy
Z tego tytu/u osiqgnqlem(~lam) w roku bie:Zqcym w wysokosci: .nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6/kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytu/u osiqgnqlem(~lam) w roku bie:ZC)cym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.
Naby/em(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: .nie dotyczy
VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawn9 i przedmiot dzialalnosci): .................................. .
-

osobiscie . M C Consulting Maciej Cichowicz
wsp61nie z innymi osobami . nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku bie:Zqcym i doch6d w wysokosci: 0 zl
2. Zarzqdzam dzialalnosciCJ gospodarczq lub jestem przedstawicielem pe/nomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~prawn9 i przedmiot dzia/alnosci): .nie dotyczy
-

osobiSCie ...........................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami ..................................................................................................................

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku bie:Zqcym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6/ki): .MKW. sp. z. oo, ul. Ok61na 29 87-100 Toruri
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .12 08 2013
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~/am) w roku bie:Zqcym przych6d i doch6d w wysokosci: 0 zl
VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytu/u: Radny Rady Miasta Torunia diety: 10 201,34 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): .Peugeot 807 z 2006 roku wartosc ok.18 OOOzl, samoch6d Volvo XC 60 wartosc 160
000 zl, wynajem dlugoterminowy

X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny z 4 08 2006 roku na 211 274,93 Frank CH, stan na 30 08 2014 roku 150777,86 Franka CH, Lbor
3M, plus prowizja baknu. Bank GM, obecnie BPH.
Kredyt odnawialny 50 000 zl

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za pSJ.danie nie-prawdy
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