Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Torun, dnia 16-09-2014r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac .. nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w majqtkowych,
dochod6w i zobowiqzar'i do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego matzer'iskq wsp61nosciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ~SCA

Ja, nizej podpisany, Marian Michal Fr~ckiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 7 Iipca 1951r. w Toruniu
Rada Miasta Torunia - Przewodnicz~cy Rady Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzlfdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 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 posiadam wchodzqce w sklad
malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowi~fce m6j maj~ftek odrybny:

I.
Zasoby pieniyzne:
- srodki pieniy.Zne gromadzone w walucie polskiej: 5.307.89 zl
- srodki pieniy.Zne gromadzone w walucie obcej: 2.471,45 EUR
- papiery wartosciowe: IKE zr6wnowazony na kwoty 74.005,77 zl
--- papiery wartosciowe PIONEER PEKAO TFI S.A. 442.078.75 zl
--- Lokata negocjowana 200.000 zl
II.
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1. Dam o powierzchni: 186,12 m , o wartosci: 400 OOOzl

tytul prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 74,18 m 2, o wartosci: 200 OOOzl
tytul prawny: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu-przydzial
tytul prawny: wlasnosc
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi~fgn~flem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:- 1. Dzialka budowlana zabudowana domem z pkt. 1
powierzchnia: 832 m 2
o wartosci: 75 OOOzl

tytul prawny: wlasnosc
4. 2. Dzialka pracownicza o pow. 300 m2, wartosc 25 OOOzl
4. 3. Garaz 15,9 m\ wartosc 25 OOOzl, wlasnosciowe prawo do garazu

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsittbiorc6w,
w kt6rych uczestnicz'! takie osoby- nalezy podac liczbtt i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowi<t pakiet wittkszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi<tgn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbtt i emitenta udzial6w: nie
dotyczy
Z tego tytulu osi<tgn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsittbiorc6w, w
kt6rych uczestnicz'! takie osoby- nalezy podac liczbtt i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi'! pakiet wittkszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi<tgn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbtt i emitenta akcji: 304 akcje TU
Uniqa S.A.
Z tego tytulu osi<tgn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi~galem dochodu

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyl<tczeniem mienia przynaleznego do jego maj<ttku odrttbnego) od
Skarbu Pailstwa, innej pailstwowej osoby prawnej, jednostek samorzf!dU terytorialnego, ich zwi<tzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nastt(puj'!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i dattt nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadztt dzialalnosc gospodarczf! (nalezy podac formtt prawnf! i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie wlasna dzialalnosc gospodarcza- posrednictwo ubezpieczeniowe
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi<tgn<tlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d w wysokosci
311.242 zl i doch6d w wysokosci 144.893 zl
2. Zarzf!dzam dzialalnosci<t gospodarcz'! lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac formtt prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi<tgnf!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzf!dU (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi<tgnf!lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi::J.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: - Mlodziezowa Sp61dzielnia Mieszkaniowa- Przewodniczl}cy RN, -8.287,74zl,
- Krajowa Rada Sp61dzielcza- Czlonek Zgromadzenia Og6lnego , dieta - 2.203,80 zl
- Rada Miasta Torunia, dieta- 20.829,52 zl
- najem - 6 200 zl,
Doch6d obj~ty wsp61wlasnoscil} malzenskl}.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark((, model i rok produkcji): Volkswagen Golf, rocznik 2009, SEAT
LEON,rocznik2005

X.
Zobowi::J.zania pienittzne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci::j.gniyte kredyty i pozyczki oraz
warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi::j.zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- nie posiadam

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Toruli, 2014-09-16
(miejscowosc, data)

