URZ~D MIASTA TORUNIA
WydzJa! Organizacji i Kontroli

Wplyn~lo dnia .. . P.q.-..t?.0,.t. ~ .(~,

,

OSWIADCZENIE MAJ_t\TKOt.~~ ...................... &.~::::

w6jta, zast~epcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz<!dzaj'lcej i czlonka organu zarz<!dzaj'lcego gminn'l osob<!prawn'l oraz osoby wydaj'lcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

I

.......79@!/V....... flt~r.Ofl..t.??/1:?
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj'(ca oswiadczenie obowi'[zana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'[ca oswiadczenie obowi'[zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj'[tkowych, dochod6w i zobowi'[za!\ do maj'(tku odr~bnego i maj'(tku obj~tego malze!\sk'l wsp6lnosci'l
maj'!lkow'(.
4. Oswiadczenie maj'[tkowe dotyczy maj'[tku w kraju i za granic'[.
5. Oswiadczenie maj'[tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~me.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte S'l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz'[ce adresu
zamieszkania skladaj'(cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF,;SC A
Ja, nizej podpisany(a), ....

~.1?.!0f..(;l(,((RQ~ .. ;?..J?, . {?V]).{;A(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..

d.'0. .<?.~:.. :.1..9.f?..?... ....... w ..... f?/f..f!(/y(~................ ..

..............................11' .............................................. 4 ............................... .

....t/..!?:?::.4.1/ .......... !.A.f.1!+ ....~/V~......................... r~ ...; ..
... M.f/).t.f/!lb....... /tie.C#..I.: .........1!!..~..... /...~~4.'f.7.!..V.t.:~
... /.:::.(f:£o./.o:.J.!.J< ..... ~~.... Z3.v.D.o.?:N.l~
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si'l' z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni:tce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz:tdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze
zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodZ:tce w sklad malzenskiej wsp61nosci
maj'[tkowej lub stanowi~tce m6j maj~ttek odr't'bny:

I. Zasoby pieni~zne:
,/!
0
sro dk'1 ptem~Zne
. .
. po lsk'.
o</VrO
f)OO.J.......................
zgromadzone w waIucte
IeJ: .........................
.
srodki pieni~me zgromadzone w walucie obcej: .... /Y.(f'....Jci.'&..(!.t:::f...................... .
-

papiery wartosciowe: ...

.K.P./i.tf.... F· .ltP.P.lC......................................... .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·~~·~~~;~;·::::.-q~·b.0.di-~'(f!tj-fe;:17;;
1

udzialy te stanowi'l_ pakiet wi~kszy niz I 0% udzia!6w w sp6!ce: .. Miff: .. P:?..('(Cif!:f. ........ .
Z tego tytu!u osi'l_gn'l_!em(~!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . .J<!(

f....P.N.C11:1...

IV.

P osm
. dam akCJe
. w sp 6!kac h handlowych - na1ez>· poda "1·
·
... .V.-!.
?.Kf.
1-1
... 1czb~ 1· emitenta
a kCJI.
................
.. I/)~

J'u-_

?i'?f.'i...lf!/C .. ..1NQ.!.P./Y........................................................................... .

.
.
k'Ietwi~
· kszymz
· 10"
..
1 .... l.'!!
l 1/li'
-11)J').JOLn-iakCJe!estanowi'I_pa
,.akCJiwsp6ce:
....................
~~f.'J. ............ .

Z !ego tytu!u osi'l_gn'l_lem(~!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... !fll.f.. 0..~~

v.
Naby!em(am) (naby! m6j ma!zonek, z wy!'l_czeniem mienia przynaleznego do jego maj'l_tku odr~bnego) od Skarbu Pal\stwa,
innej pal\stwowej osoby prawnej, jednostek samorz'l_du terytorialnego, ich zwill_zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~puj'l_ce

mienie, kt6re_podlega!o zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .

.........................M,lt;, ....l!?lY.(!!!.(................................................................. .
VI.
I. Prowadz~ dzia!alnosc gmhodarcZl\_121(nale:Zy podac form~ prawn~t i przedmiot dzialalnosci): ........ .

.............................. ~l..f. .....f.~................................................... ..
-

J.l!.l!.. ..... 71:/l!.o.t.'f. .... ........................................................ .
wsp6lnie z innymi osobami ..... N/C.. ... ?P..!!r.@............................................. .
osobiScie ..........

~.~.~~~.~~~.~Mt~~~Q//[fl.1l!!..~.pr~~~6.~.i~o~h~~.~.~s.o~.~s~i~.:·.·:::::::::::::::
2. Zarz'l_dzam dzia!alnosci'l_ gospodarcz'l_lub jestem przedstawicielem, pe!nomocnikiem takiej dzia!alnosci (nalezy podac
form~ prawnll i przedmiot dzialalnosci):

-

//If..... .19.1:1.&Y ............................................................... ..
wsp6lnie z innymi osobami ......~ .. .. h..o/..CJ!f. ........................................... .
Z tego tytu!u osi'l_gn'l_!em(~!am) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .... 1.1:/.lf. .... W.tf.~
osobiscie .......
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VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ... ....

N!./if... ..JJ:?.!Y.f/.1!1. ................ .

~ ···;~~;~~· ~~;~~~;~~· ~~;~~~· (~~ ·~;~~;;;.·.·.· ~ ~ .· ~ ~.· ~ ~ .lvi.if...·~.· ~ ~ !!dtiad ~ ~ ~::: ·. ·.: ·. ·.: ·.: ·. ·.·. ·.... .
-

jestem cz!onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........

A/(8.: ......'?J?.ZY.t;/!.1. ............. .

jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) ......... .f!-:(f3.: ......t?:r:?llf..CIJ.'f...... ~l'' ..

Z tego tytu!n osil!gn'llem(~!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....

J../.(/;5,..... ?f.?.Tn/.H

;.· ;;·~~~;~~i~;~;~~~: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·fdf..·.·.·.·.·.1h..7Jiiil;".·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
~ ... ;~~;~~· ~~;~~~;~~· ~;~~~~ (~~ ~;~~;;; ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.N1.lf..·.·.·.·.·.'A?fi¢!fi1.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~.·.·.· .. .
-

jestem cz!onkiem rady nadzorczej 1'l (od kiedy): ........
J.#::.?f.~
0 ..,... I II/II'
.Jestem cz!onk"1em komiSJI
. .. rewizyJUeJ
. . . (o d k"1edy ) : ...............................
Nl ~ ~
.....':'.1.:-:':7. •...

............. .

I.Jtfi: ......

Z tego tytu!n osi!lgll'l!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... .

J..J/tf. ...'J.~([~

3. W fundacjach prowadz'!cych dzia!alnosc gospodarcZ'l: ............................................... .

... .

~···;~~;~~·~~;~~~;~~~~;~~~~(~~·~;~~;;;·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.&t.if..·.·.·.·.'N/tf.?%!1.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
jestem cz!onkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ....... . IJ/f:: .....Kh ~................ .

f..l/.lf. ... :h. ?tt.t?.'Jlt .......... .
Z tego tytu!n osil!gn'l!em(~!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... }/(li. .. /?(?.(7.~
-

jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ..........

VIII. !nne dochody osil!gane z tytu!n zatrudnienia lub innej dzia!alnosci zarobkowej lub zaj~c, z
u~'4wanych~/azdeV,tytu/5",.&/e· ...................... , ...... ·:;;. ... d.lj

iJ

podaniem kwot

2o..J-

····~~ .... ltf..~... U ............. .......11! ....1/11.T......... .rr/.. ...... e.G;,. ....... .
..~ ....f/lf.0.4df..-:-:: ...UI:K'CN.IP.. .......................
:1.6.f3.?.:i··Z;O. .. .
..'??. ..... MIJ;Jl:?.?: ....t.f'.f?.l.tkf..........................
!i.1.6.t:?.P;..~ .. .

=. .

=.

IX. Sk!adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

podac mark~, model i rok produkcji): ...... .

10 000 z~~h (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale:ly

!..//t:....W../Y..~...........

X. Zobowi'!Zania pieni~zne o wartosci powyzej

I 0 000 z!otych, w tym zacil!gni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec ko.2r, Vol zwi:tzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

......................... Aile..........v.lkc-P./. ........................................................... .
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CZF;SCB

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

'·

....................
(podpis)

(miejscowosc, data)

[I] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6!dzielni mieszkaniowych.
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zwierz~cej,

.

w formie i zakresie

