Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Torun, dnia 18-04-2015r.
Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(miejscowost)

Osoba skladaJctca oSwladczenie obowi~ana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupelnego wypefnienia ka:Zdej z
rubryk.
Jei:eli poszczeg6Jne rubryki nie znajduJct w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wplsaC 11 nie dotyczv".
Osoba skladaji\CB oSwladczenle obowictZana jest okreSII6 przynale:ZnoSC poszczeg61nych skladnlk6w majcttkowych,
dochod6w I zobowlqzan do majqtku odrqbnego I majqtku objqtego maiZenskq wsp61no§ciq majqtkowq.
O§wladczenle o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju I za granlcq.
OSwladczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wnie:Z wierzytelnoScl plenlq:Zne.
W czqSci A oSwiadczenla zawarte set informacje jawne, w czqSci B zaS informacje nlejawne dotyczClce adresu
zamleszkanla sktadajctcego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenla nleruchomoSci.

CZF;SCA
Ja, ni:tej podpisany, Marian Michal Frl!ckiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 7 Iipca 1951r. w Toruniu
Rada Miasta Torunia -MF BROKER Marian Frl!ckiewicz
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si<r z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo~dzie gminnym (Oz. 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 wchodzace w sklad
malzeflskiej wsp6lnosci majatkowej lub stanowi11ce m6j maWek odr<rbny:

I.
Zasoby pieni<rzne:
- srodki pieni<::Zlle gromadzone w walucie polskiej: 29.417,31 zl
- srodki pieni<::Zlle gromadzone w walucie obcej: 2.472,45 EUR
- papiel)' wartosciowe: IKE zrownowa:i:ony na kwot<r 71.036,29zl
-- papiel)' wartosciowe PIONEER PEKAO TFI S.A. 684.782.51 zl
II.
1. Dom o powierzchni: 186,12 m 2, o wartosci: 400 OOOzl
tytul prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 74,18 m2, o wartosci: 200 OOOzl
tytul prawny: spoldzielcze 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
tytu! prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi!!gtl!!lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:- 1. Dzialka budowlana zabudowana domem z pkt. 1
powierzchnia: 832 m'
o wartosci: 75 OOOzl
tytul prawny: wlasnosc
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4. 2. Dzialka pracownicza o pow. 300m', wartosc 25 OOOzl
4. 3. Garaz 15,9 m', wartosc 25 OOOzl, wlasnosciowe prawo do garazu
IlL
I. Posiadam udzia!y w sp6!kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,
w kt6rych uczestnicZI! takie osoby - nalei:y podac licz~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzia!y te stanowi(j pakiet wi~kszy niz I 0% udzia!6w w sp6!ce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi(jgn(j!em w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzia!y w innych sp6!kach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie
dotyczy
Z tego tytulu osi(jgn(j!em w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
IV.
I. Posiadam akcje w sp6!kach handlowych z udzia!em gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w, w
kt6rych uczestnicZI! takie osoby- nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi11 pakiet wi~kszy niz I 0% akcji w sp6!ce: nie dotyczy
Z tego tytu!u osi(jgn(jlem w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6!kach handlowych- nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji: 304 akcje TU
Uniqa S.A.
Z tego tytu!u osi(jgn(jlem w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: nie osi11galem dochodu

v.
Naby!em (naby! m6j malzonek, z wy!(jczeniem mienia przynalemego do jego maj(jtku odr~bnego) od
Skarbu Paflstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorZ(jdu terytorialnego, ich zwi¢6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~puj(jce mienie, kt6re podlega!o zbyciu w drodze przetargu- nalecy
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
I. Prowadz~ dzia!alnosc gospodarcZI! (nalei:y podac form~ prawn11 i przedmiot dzia!alnosci):

- osobiscie wlasna dzialalnosc gospodarcza- posrednictwo ubezpieczeniowe
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi(jgn(jlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d w wysokosci
389.387,86 zl i doch6d w wysokosci 199.999,10 zl
2. ZarZI!dzam dzialalnosci(j gospodarcZI! lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno§ci
(nale:zy podac form~ prawn(j i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi(jgn(j!em w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.
W sp6!kach handlowych (nazwa, siedziba sp6!ki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarZI!du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytu!u osi(jgn(jlem w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIIL
!nne dochody osi:jgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
UZYSkiwanych z kaZdego tytulu: - Mlodzie:iowa Sp61dzielnia Mieszkaniowa- PrzewodnicZljcy RN, -11.985,00zl,
- Krajowa Rada Sp61dzielcza- Czlonek Zgromadzenia Og6lnego , dieta -7.634,10zl
- Rada Mlasta Torunia, dieta -30.048,34zl , z czego podlegaji}CY opodatkowaniu 2.584,40 zl
- uajem - 7.400 zl,
Doch6d obj~ty wsp61wlasnoscil} ma!Zenskl!.
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w prZYpadku pojazd6w mechanicznych
nale:zy podac mark~, model i rok produkcji): Volkswagen Golf, rocznik 2009, SEAT
LEON,rocznik2005

X.
Zobowil}zallia pieni~zne o wartosci powyzej I 0.000 zlotych, w tym zaciljgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiljZku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- nie posiadam
CZJi;SC B

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

Torut\, 2015-04-18
(miejscowosc, data)

