Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJA,TKOWE

radnego gminy
Torun, dnia 06-12-2014r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba skfadaj<~.ca oswiadczenie obowi<~.zana jest do zgodnego z prawd<~, starannego i zupefnego wypelnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<~. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotvczv".
3. Osoba skfadaj<~.ca oswiadczenie obowi<~.zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skfadnik6w maj<~.tkowych,
dochod6w i zobowi<~.zari do maj<~.tku odrQbnego i maj<~.tku objQtego mati:erisk<~. wsp61nosci<~. maj<~.tkow<~..
4. Oswiadczenie o stanie maj<~.tkowym dotyczy maj<~.tku w kraju i za granic<~..
5. Oswiadczenie o stanie maj<~.tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQ:Zne.
6. W CZQsci A oswiadczenia zawarte SCI. informacje jawne, w CZQSCi B zas informacje niejawne dotycz<~.ce adresu
zamieszkania skladaj<~.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizejpodpisany, Marian Michal Frl!ckiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzqny 7 lipca 1951r. w Toruniu
Radny Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzie 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 wchodzace w sklad
malzenskiej wsp6lnosci majatkowej lub stanowi~ce m6j maj~tek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~me:
- srodki pieni~Zne gromadzone w walucie polskiej: 22.431,04zl
- srodki pieni~me gromadzone w walucie obcej: 2.471,95 EUR
- papiery wart.osciowe: IKE zr6wnowazony na kwot~ 73.353, 79zl
--- papiery wartosciowe PIONEER PEKAO TFI S.A. 684.118,26 zl
II.
1. Dom o powierzchni: 186,12 m2, o wartosci: 400 OOOzl
tytul prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 74,18 m 2, o wartosci: 200 OOOzl
tytul prawny: sp6ldzielcze 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~~lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:- 1. Dzialka budowlana zabudowana domem z pkt. 1
powierzchnia: 832 m2
o wartosci: 75 OOOzl
tytul prawny: wlasnosc

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

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestnicz!:J:. takie osoby - nale2y podac liczb~ i emitenta udzial6w:

przedsi~biorc6w,

nie dotyczy

udzialy te stanowi!:J:. pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi!:l:_gn!:J:.lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie
dotyczy

Z tego tytulu osi!:l:_gn!:l:_lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
kt6rych uczestnicz!:J:. takie osoby- nale2y podac Iiczb~ i emitenta akcji:

przedsi~biorc6w,

w

nie dotyczy

akcje te stanowi!:J:.pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi!:l:_gn!:l:_lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nale2y podac liczb~ i emitenta akcji: 304 akcje TU
Uniqa S.A.

Z tego tytulu osi!:l:_gn!:J:.lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osil:!galem dochodu

v.
Nabylem (nabyl m6j mali:onek, z wyl!:l:_czeniem mienia przynalei:nego do jego maj!:l:_tku odr~bnego) od
Skarbu Paftstwa, innej paftstwowej osoby prawnej, jednostek samorz!:J:.du terytorialnego, ich zwi¢6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~puj!:l:_ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz!:J:.(nale2y podac form~ prawn!:J:.i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie wlasna dzialalnosc gospodarcza - posrednictwo ubezpieczeniowe
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi!:l:_gn!:l:_lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d w wysokosci
373.942 zl i doch6d w wysokosci 182.513 zl
2. ZarZ!:l:_dzam dzialalnosci!:l:_ gospodarcz!:J:.lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nale2y podac form~ prawn!:J:. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi!:l:_gn!:l:_lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz!:J:.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!:l:_gn!:l:_lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi'l,gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyski wanych z ka.Zdego tytulu: - Mlodziezowa Sp61dzielnia Mieszkaniowa- Przewodniczl!CY RN, -10.793,04zl,
- Krajowa Rada Sp61dzielcza - Czlonek Zgromadzenia Og6lnego , dieta - 4.538,20 zl
- Rada Miasta Torunia, dieta -27.891,68 zl
- najem - 6 200 zl,
Doch6d obj~ty wsp61wlasnoscil! mali:eliskl!.

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.
Zobowiq_zania pieni~:Zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciq_gni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq_zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- nie posiadam
CZESCB

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

Toruii, 2014-12-06
(miejscowosc, data)

