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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Osoba sktadaj<4ca oswiadczenie obowi<4zana jest do zgodnego z prawd<4, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie
dotyczy".
Osoba sktadaj<4ca oswiadczenie obowi<4zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj<4tkowych, dochod6w i zobowi<4zan do maj<4tku odr~bnego i maj<4tku obj~tego matzensk<4
wsp6lnosci<4 maj<4tkow<4.
Oswiadczenie o stanie maj<4tkowym dotyczy maj<4tku w kraju i za granic<4.
Oswiadczenie o stanie maj<4tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte SC4 informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz<4ce
adresu zamieszkania sktadaj<4cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZI;SC A
Ja nizej podpisany(a), Michat Jakubaszek (Radny Miasta Torunia) urodzony(a) 16 wrzesnia 1981 roku w
Toruniu, prowadz<4cy dziatalnosc gospodarcz~ pod nazw<4 Kancelaria Adwokacka adwokat Michat
Jakubaszek, po zapoznaniu Sif:? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 sktad matzenskiej
wsp61nosci majatkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrf:?bny:

I.
Zasoby pienif:?i:ne:
- srodki pienif:?zne zgromadzone w walucie polskiej: 4.100 zt
- lokaty bankowe: 20.000 zt, 40.000 zt, 60.000 zt
- srodki pienif:?i:ne zgromadzone w walucie obcej: 250 euro
- papiery wartosciowe: (akcje) - PKO BP - 1331, TAURONPE - 934, GPW- 50, JSW- 75
na kwotf:?: 61.374,66 zt

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy, tytut prawny: nie dotyczy,
2. a) Mieszkanie o powierzchni: 78,70 m 2 , o wartosci: 260.000 zt
tytut prawny: sp6tdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu
b) Mieszkanie o powierzchni: 29,90 m 2 , o wartosci: 160.000 zt
tytut prawny: odr~bna wtasnosc lokalu mieszkalnego
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(E?tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci: garaz
powierzchnia: 16m 2
o wartosci: 20.000 zt
tytul prawny: sp6tdzielcze wtasnosciowe prawo do garazu

Ill.
1.

2.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedSif:?biorc6w, w
kt6rych uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczbf:? i emitenta udzial6w:
nie dotyczy, udziaty te stanowiq pakiet wif:?kszy niz 10 % udzial6w w sp6tce: nie dotyczy,
Z tego tytutu osiqgnqtem(f:?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy,
Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbf:? i emitenta udziat6w: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiqgnqtem(f:?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
1.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE?biorc6w, w
kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbf:? i emitenta akcji:
nie dotyczy, akcje te stanowiq pakiet wi<?kszy niz 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy,
Z tego tytutu osiqgnqtem(E?lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbf:? i emitenta akcji:
- PKO BP -1331, TAURONPE- 934, GPW- 50, JSW -75
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Z tego tytu!u osiqgnqlem(E;!Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
· dywidenda z GPW- 48 zt; dywidenda z TAURONPE- 143,46 zt

v.
Naby!em(am) (naby! m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrE?bnego) od Skarbu
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastE;!pUjqce mienie, kt6re podlega!o zbyciu w drodze przetargu- nalezy poda6 opis mienia i datE;!
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. ProwadzE;! dzia!alnos6 gospodarczq (nalezy poda6 formE;! prawnq i przedmiot dzia!alnosci):
- osobiscie - dziatalnosc gospodarcza - Kancelaria Adwokacka adwokat Michal Jakubaszek
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(E;!Iam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d: 41.316,91 z!,
doch6d:- 6.278,02 zt (strata)- na dzien 31.08.2014
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pe!nomocnikiem takiej dzia!alnosci
(nalezy poda6 formE;! prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytu!u osiqgnqlem(E;!Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W sp6!kach handlowych (nazwa, siedziba sp6!ki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem cz!onkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytu!u osiqgnqlem(E;!Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytu!u zatrudnienia lub innej dzia!alnosci zarobkowej lub zajE;!6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- dieta radnego - 12.559,50 zt
- najem - 6.427,36 zt (przych6d)
- S~d Rejonowy w Toruniu - 1.596,00 zt (przych6d),
- S~d Okr~gowy w Toruniu - 360,00 zt (przych6d),

IX.
Sk!adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z! (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy poda6 markE;!, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania pieniE;!zne o wartosci powyzej 10.000 z!, w tym zaciqgniE;!te kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku 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 do waluty obcej CHF w wysokosci 59.709,72 CHF ze zmienn~ stop~ procentow~ ustalan~
jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz sta!ej marzy banku w wysokosci 1,25 punkt6w
procentowych. Do sptaty pozostalo 52.311,25 CHF (na dzien 14.09.2014 r.)

CZ!;SC B

Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), i:Z na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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