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Torun, dnia 24 kwietnia 2013 r.

OSWIADCZENIE MAJA_TKOWE
radnego gminy
1.
2.
3.

Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie
dotyczy".
Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowi~ana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
maja.tkowych, dochod6w i zobowia.zan do maja.tku odrQbnego i maja.tku objQtego mai:Zenska.

wsp61noscia.~maja.tkowa..
4.
5.
6.

Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
Oswiadczeni~;~ o stanie maja.tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQ:Zne.
W czQsci A o§wiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czQsci 8 zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ~SCA
Ja nii:ej podpisan'y(a), Michal Jakubaszek, urodzony(a) 16 wrzesnia 1981 roku w Toruniu, prowadza.cy
dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa. Kancelaria Adwokacka adwokat Michal Jakubaszek, po zapoznaniu
si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, po_z. 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 mai:Zenskiej wsp61nosci majatkowej lub
stanowiq_ce m6j mqjq_tek odr~bny:
!
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I.
Zasoby pieni~i:ne:;:
- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 8.400 zl,
- lokaty bankowe:'10.000 zl, 6.000 zl, 10.000 zl, 14.000 zl, 11.000 zf, 30.000 zt
- srodki pieni~i:ne ~gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
- papiery wartoscipwe: (akcje)- PKO BP -1331, TAURONPE- 934, GPW- 50, JSW -75
na kwot~: 62.42~,90 zl

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy,
2. a) Mieszkanie o 'powierzchni: 78,70 m2 , o wartosci: 210.000 zl
tytul prawny: ~p61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu (1/2 udzialu)
2
b) Mieszkanie opowierzchni: 29,90 m , o wartosci: 168.500 zf
tytul prawny: odrQbna wlasnosc lokalu mieszkalnego
3. Gospodarstwo r61ne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnq_lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci: garaz
powierzchnia: 16 m 2
o wartosci: 20.000 zl
tytul prawny: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do garazu (1/2 udzialu)
Ill.
1.

2.

Posiadam u9zialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w
kt6rych uczestniczq_ takie osoby - nalei:y podac liczb~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy,:udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii: 10% udzial6w w sp61ce: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiqgnq_lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy,
Posiadam uq_zialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy,
Z tego tytutu:_osiq_gnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
;

IV.
1.

Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w
kt6rych uczestniczq_ takie osoby - nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy~ akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii: 10 % akcji w sp61ce: nie dotyczy,
Z tego tytuluT,osiq_gnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
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2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalei:y podacliczb~ i emitenta akcji:
• PKO BP • 1331, TAURONPE • 934, GPW ·50, JSW • 75
Z tego tytutu osictQnctfem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: • dywidenda z PKO BP -1.369,37 zt;
dywidenda z JSW- 326,50 zt; dywidenda z GPW- 58 zt; dywidenda z TAURONPE • 234,54

v.

Nabytem(am) (nabyt m6j mati:onek, z wyfctczeniem mienia przynalei:nego do jego majcttku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzctdu terytorialnego, ich zwictzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujc:tce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczct (nalei:y podac form~ prawnct i przedmiot dziatalnosci):
- osobiscie - diiatalnosc gospodarcza - Kancelaria Adwokacka adwokat Michal Jakubaszek
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
tego tytutu osictQnctfem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d: 28.933,27 zt,
doch6d: - 4.227,84 zt
2. Zarzctdzam ~ziatalnoscict gospodarczctlub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci
(nalei:y podac form~ prawnct i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie'dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu os_ictQnctfem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
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VII.
..
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy
jestem cztonkfem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osict9!1ctlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
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VIII.

Inne dochody osictgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem
kwot uzyskiwanycl'l z kai:degotytutu:
- dieta radnego -'18.759,76 zt
- najem - 3.112,24 zt
- Sctd Rejonowyw, Toruniu -1.140,00 zt (przych6d), 912,00 zt (doch6d)
- Sctd Okr~gowy 'If Toruniu- 360,00 zt (przych6d), 288,00 zt (doch6d)
- odszkodowanie lnterrisk Towarzystwo Ubezpieczen S.A. -720,39 zt

IX.

~

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyi:ej 10.000 zt (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalei:y podac mark~, model i rok produkcji):
- Skoda Fabia (20:00), Skoda Octavia (2003) (wsp6twtasciciel)

X.
Zobowictzania pierii~i:ne o wartosci powyi:ej 10.000 zt, w tym zacictgni~te kredyty i poi:yczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwictzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w EFG Eurobank Ergasias S.A. z dnia 07.01.2008 r. na okres 40
lat, indeksowany'~o waluty obcej CHF w wysokosci 59.709,72 CHF ze zmienn~ stop~ procentow~ ustalan~
jako suma stopy1 referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz statej marty banku w wysokosci 1,25 punkt6w
procentowych. Do sptaty pozostato 54.707,22 CHF (na dzien 31.12.2012 r.)
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Powyi:sze oswiad,czenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
•
~

nieprawdy lub za!jenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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Torun, dnia 21 kwietnia 2013 roku
{ ml•~-"- ' " ' '

Hplo)

2

