URZA,n MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli
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· d.~. oc. / WJ. 10SWIADCZENIE MAJ.t\TKOwiJ!Yn~fo dma ........................ .
L. dz ................... ~......... .

w6jta, zast..pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz!!dzaj!!cej i czlonka organu zarz!!dzaj!!cego gmmn!! oso !! prawn!! oraz oso y wy aJ!!CeJ
decyzje administracyjne w imieniu w6jta Ill

,.,...

r

...... .. /1.!.: P~~ -~-D:f~.r..

I 02UN

(dnia)

(miejscowosc)
UWAGA:

I.
2.
3.

Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowil!= jest do zgodnego z praw~. starannego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z rubryk.
Je:i:eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:i:y wpisac ,nie dotyczy".
Osoba skladaj~ca oSwiadczenie obowil!= jest okreslic przynale:i:nosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi¥3J). do maj~ ~bnego i maj~tkn obj~tega mal:i:ellsklj wsp6lnosci~
maj~tkow~.

4.
5.
6.

OSwiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tkn w ktaju i za grani~.
OSwiadczenie maj~tkawe obejmuje r6wnie:i: wierzytelnosci pieni~ine.
W cz~sci A aswiadczenia zawane ~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne datyc~ce adresu
zamieszkania skladaj~cega oswiadczenie oraz miejsca polo:i:enia nieruchomaSci.

CZF;SC A
I

Ja, ni:i:ej podpisany(a), ........... h./.1{).1_C_1,(~ 1-/.... .. J.~lf.f.

I

... ... .G.'/.11.!. Ill:?.If:/.. ............

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(IL .9.~: .. :1.~ .5..8.r.......... w ............ ..J<.(;Y. N.f. ................... ..
:::::::::::: :~~P.i.i;; :;y:er.::·.·:.·::.·J>.9.R.. . .'.'.':P.i.!ZC.i/if::: :::::: :::;;; ::: j)~f!..fjjJ..:

urodzony(a) ...........

..........................................l.f.L ?.t..?.?!J.tf.O.W.I+.. ..4j3................ ................ .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...J?..Yf?.fiTP~ ................................................. .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapaznaniu siv z przepisami ustawy z dnia 21 sietpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnillce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, paz. 715 i
Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 araz z 2002 r. Nr 113, paz. 984 i Nr
214, paz. 1806) araz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzlldzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., paz. 594 ze
zm. ), zgadnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, tze pasiadam wcha~e w sklad malzeitskiej wsp61nosci
maWkowej 1ub stanowi!!ce m6j maj!!tek odrvbny:

I. Zasoby pienic:zne:
- srodki pieni~ine zgramadzone w walucie polskiej:
-

'odki pteru~znezgra
. . .

·~

f./'!.....:ZJ. ()_/)'.~~ !V. ..... .
madzanewwalucteo
. bee'· ................ l.l....,.
"'I c...........
J)rq-v
ce. r. .... .
v. ... t .......
............ ..

d

~-

papiery wartaSciawe: ............................................... /11. t If. .... :J?.9..T. '!..~.

Y ..... .

... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... .. ... na kwa~: ........................................... .
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a

19.0.,JQ.

m2 ,

~
o wartosci: .:.!5:c?!.l. R!l.l? ... tytu1 prawoy:

... v..J-Ji.IJ.~r!O

I.

Dom o powierzchni: ...

2.

Mieszkanie o powierzchni: ............. m2, o wartosci: .................. tytul prawoy: ........... .

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:/Y~. !!fi.T.'!.~z.(., powierzchnia: ................ .

r

be-

Nil< :DOT'(Cty

o wartoSci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawoy: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi~go:jlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

Inne nieruchomosci: powierzchnia: ......... -~~?_/q.f:./!9. ..... 0 ....

p..•...~~#.' ..~........ .

4.

~-~~~~~:·:::::::::::~~;/.d?::::::~~(~~:~::::::;;;.;;,::::::z.:::::;;~(;f.;;:::::::.·.·····
tytul prawoy: ............................................................................................... .

III.

·dam u dzialy w sp6lkachhandlowych - na1ezy
· poda'c 1·tcz""
h~ 1· enntenta
·
. Nllf J:>o-('(cty
Posta
u dzial'ow ..............
.
udzialy te stanowi~ pakiet wi~kszy niZ 10% udzial6w w sp61ce: ....................................... .
Z tego tytulu osi~go:jlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.

· damakCJe
· w sp61kachhandlowych - na1ezy
· poda'c 1tcz""
· h~ 1· enntenta
·
akCJI.
··.
POSJa

Nte ..JJDi'YtfY

.•...........•.••.•....

akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp61ce: ............................................... .
Z tego tytulu osi~go:jlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.

NtG

.:J)oT'( Cl Y

Nabylem(all1) (nabyl m6j malzonek, z wyl~czeniem mienia przynale:Znego do jego maj~tku odr~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej pm\stwowej osoby prawoej, jednostek samo~du terytorialnego, ich
nast~puj~ce

VI.
I.

~6w

lub od komunalnej osoby prawoej

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargo - nale:Zy poda6 opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .

Nt£

J>oT

czy

Prowadz~ dzialalnosc gospodarc~l2l (nale2y poda6 form~ prawn~ i ~rzedmiot dzialalnosci): ........ .

-

osobiscie .................................................................................................... .

-

wsp6Inie z innymi osobami ............................................................................. .

Z tego tytulu osi~em(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Z~dzam dzialalnosci~ gospodarc~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nale2y podac
form~

praW!ll} i przedmiot dzialalnosci):

-

osobiscie .................................................................................................... .

-

wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego rytn1n osiltgo:jlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

2

/JIG

VII.

DoTy CZY

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ...................................................... .

- jestem czlonkiem zarzlldu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytuln osiljgrujlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: .............................. .
2. W sp61dzielniach: ........................................................................................... .
- jestem czlonkiem zarzlldu (od kiedy): .................................................................. .
- jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytuln osiljgrujlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: ............................. .
3. W fundacjach prowadzljcych dzialalnosc gospodarcZlj: ............................................... .
- jestem czlonkiem zarzlldu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytuln osiljgrujlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: ............................. .

VIII. !nne dochody osiljgane z tytu1u zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj¢, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaZdego tytulu: .......................................................... .
·································r········································································b~·:r~

,-

................... 4<P..C:/1.o..d. ....... e.e..... .!?.!<?.<?V.!'./{o.. .... p."!q:J······················· 4, 5! e&"

................................,................................ ,........................................d.......

-

................... fY.q..c.t!.CP.. c.!... ........~........0.0-f.?'Y'.'!... ........c.r.'<?. ~V .......... .~r... poo 1 &D -z ·,

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy.i:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalecy
podac markt;, model i rok produkcji): .................................................. .

::::::::::::::::::::::::::::::::: :::e.!:t:~:o. :~:;r ::<~:: :::~k : : :f.1P4.~ k4L ::: 4.i?.q:f:
X. Zobowiljzania pieni~:lne o wartosci powyzej I0 000 zlotych, w tym zaciljgni~te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiljZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

r

!C.~F..D. xY.: ... H. 1• Q. c;;fl:!fY. ...... f.'< c. ..... Bf... ... .!1"9... ....e."" ki-!f... ......c/.Q i1?!!. ....... .
..Rfl.t;:~ 1 P./'I.G. ~ ... ..(()~?:q_;p:>.N. ()_6_t.l9.t:J.9.... f<~~.L !. (~ ~.¥.'. 9.W.'t... fV.P.W................. .
' .. ' ............. ' .......... ~ti!~C>..40.~j .. .. d......4.>.f.t<lf.f.~.... .. <:!~!!!!,.!........................ ' ..... .

.....................................................................................................................
.!.i ./!.~]).~!. ... .tJ. ~ ..4.a."!l.f .. ?4.~9. t;lt@.t,! ...... r!.~T../../1_ ... f'!.qfj_tL ...~IJ.~ It:............. .
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CZI<;SC B

Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)
[1] Niewla5ciwe skreS!ic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
(3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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zwierz~ej,

w formie i zakresie

