URZAIJ lviiASTA TORUNIA
Wydzia! Organizacji i Kontroli

,
Wplyn?lodnia ..... JJ.!e;,.,?:q~~~
OSWIADCZENIE MAJ.!\TKOW~ dz ........••..•.......... .~.rt......-<· •• ••
w9jta, zastypGy w9jta, sl!k:i:etaFZa gmiHJ', skaftlnika gmiHJ', kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby z~jl!Gil:i i GZklnka organu z!lfz¥!zaj¥1lgo gmilllll! esebl! ~FaWHl! em eseby wyaajl!Gej
GllGyzjll administFaGyjne w imieniu wajta 11

(miejscowosc)

...... JP.. . 9~ :.. :u.>~ ?.....
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj~ca o8wiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia

kaZdej z rubcyk.
2. Je:leli poszczeg61ne rubcyki nie znajdnj~ w konkretnym pu;ypadkn zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca o8wiadczenie obowi'!Z"fia jest okreSiic przynale:i:nose poszczegolnych skladnikow
maj~tkowych, dochod6w i zobowil!=i do maj~tku od~nego i majl!tku obj~tego mal:let\sk~ wsp61nosci~
tnaj'\tkOW'\.
4. 08wiadczenie majl!tkowe dotyczy majl!tku w kraju i za graniCl!.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wnici wierzytelno8ci pieni~e.
6. W cz~Sci A oswiadczenia zawarte ~ informaqje jawne, w ~Sci B za8 infonnage niejawne dotyc~ce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polo:lenia nieruchomo8ci.

CZF,;SC A
Ja, ni:i:ej podpisany(a), ...... J\~Ll.i_8;9.\... .. ~9.1.~1-!:,k.P.t..j ...... k\.'~1W..~Hs.k,g,_
\
urodzony(a) ...... P?:.O.~

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

. ..A.~..G!.I..................... w ...............WJ()_C!':.Ji:.~.'f.t. .......... .

:::::::::::::::::::::::::::::::r:o~i:i.~-~-iY.~.t:.li.:::::h\f.i~~:i£::::::Ni:~::::1::::iO.M.:~
...................................................... JAL.1 ~-Q 0. O.':?_qj-_ ..?..LJ ...................... .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...1N. l?,E.~.T.o.~ ........................... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznauiu si<; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnil!ce 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 samorz11dzie 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 posiadaru wcho~ce w sklad malzet\skiej wsp6lnosci maj11tkowej
lub stanowil!Ce m6j maj11tek odr<;bny:

I. Zasoby pienictzne:
-

-

:w

' dki p1eru~e
. .. zgromadzone w waluCie
. polskieJ:. ...........................
0 I{) 0 ~ ......................
1(}0
sro
.

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

srodki pieni~:i:ue zgromadzone w walucie obcej: ............... ~ ....J.m.M~papiecy wartosciowe: ............................................. -~-- ...o\&.~·4··

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

........................................................ nakwot~: ........................................... .

l!

II.

-~. ~~~, m2, o wartoSci: .................. tytul prnwny: .............. .

I.

Dom o powierzchni:

2.

Mieszkanieo powierzchni:

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ..

.:'?.~.~9~.. m2, o warto5ci: ..A~o..qR9..... tytu1 prawny: .1!JA~~we

1\:lk ..~.~-141· ... ,powierzchnia: ................ .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prnwny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi~grujlem(~am) w rokn ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

~.~~-- ..o.. F-!f . .'?.~.1. ~0-~~ .. \.l1YM -~- ul~ ).

4.

Innenieruchomosci: powierzchnia: ....

~-~~~~~;;·::::::::::::::A~Q:O.O.ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·· ...
tytul prnwny: ........ '.:4. ~

m.

'(Y.\1?.\.tk kif ................................................................

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalei.y podac licz~ i emitenta udzial6w: ............. .

<kl~-4······································
..........................................................1\W' .........

udzialy te stanowi~ pakiet wi<rkszy nii: 10% udzial6w w sp61ce: ....................................... .
Z tego tytuln osi~grujlem(~am) w rokn ubieglym doch6d w wysokoSci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalei.y podac licz~ i emitenta akc~i: ...................... .

......... .......................... moo... Frltr.Q«l. .....9.~h>Y..... ~f.q..~l:o~.w.w.\L.(l1.)-rLal

.. 10°/
..\W Sp6l~:
. te SlanOWl~
. p akiet Wl<r
. k szy mz
akge
/o.ak'CJI

owhAII_V:'\
;£;... ........... .
..... /llk\1. ....... -~ , ... .

............ fYv...l.
:··.· ........ ' ) ...

Z tego tytulu ost~grujlem(~am) w rokn ubteglym doch6d w wysokosct:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal:i:onek, z wyl~czeniem mienia przynale:i:oego do jego rnaj~tku odr<rbnego) od Skarbu Pai\stwa,
innej pai\stwowej osoby prnwnej, jednostek samo~u terytorialnego, ich zwi¥k6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast<rpuj~ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:i:y podac opis mienia i dat<r nabycia, od kogo: ........ .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~~4:::::::::::::::::::::::::::::::::::

VI.

I. Prowadz., dzialalnosc gosp~r21 (nale:i:y poda6 forme( prawn~ i przedmiot dzialalnooci): ........ .

~-·-~~~~;~~;~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·:::::.~:::~--~~4::::::::::::::::::::::::::.·::::::::.
-

wsp6Inie z innymi osobami ............................................................................. .

Z tego tytulu osi~gnljlem(~am) w rokn ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. ~dzam dzialalno5cil! gospodarc~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na!ezy podac
forme( prawn~ i przedrniot dzia!alnosci):

=

,

:;~~::~·;;;;,;~-~~~~·:.·.·:.·.·:.·.·::.·:.·:::::.·.·:.~.-. . ~.\.~,_·:.·.·:::::::.·::::::::.·:::::.·:::::::
Z tego tytuln osi~gn:jlem(~am) w rokn ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VII.
I. W sp61kach bandlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...................................................... .

·························································~---·~-~1:1·4·····································

- jestem czlonkiem zamjdu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizr.jnej (od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytulu osi~gnljlem(c;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............................. .

~--~-~~i~~a~h~.·.·.·.·.·.·.:·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.~·-·.·.·.<k·~·~·-·.·.·.·.:·.·.:·.·.·.·..·.·.·.·.·.·.·.·.·.. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:
- jestem czlonkiem zamjdu (od kiedy): .................................................................. .
- jestem czlonkiem rady nadzorczepl (od kiedy): ....................................................... ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytulu osi~gnljlem(c;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowad~cych dzialalnosc gospodarczl): .............................................. ..

·······················································~---~~~·······································

- jestem czlonkiem zamjdu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizr.jnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytulu osi~gnljlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ............................. .

VIII. Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub inuej dzialalnoS<:i zarobkowej lub zaj~, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu: ...........................................................
.........................................................!' .......................................................... .

................. '1-:...~hJM

.... ~~---·~- ..v.lo.~.~t ....G.~..AQQ. 1.. :Z.1 ......... .

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nale:ly

podaC markt;, model i rok produkcji): .................................................. .

:::::::::::::::::::::::::~d:::&:~:::~:2&0:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
X. Zobowiqzania pieni\'ZIIe o wartoS<:i powyzej 10 000 zlotych, w tym za~gni~e kredyty i poi:yczki oraz wanmki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

...1.:.J.~····~[~~--- ..~~---·.-~- ...~.e.~i:«l... J.t..~............ ..
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...?. ..... 'N?~W-~~-· .~1. ... M.Jg.~Y.\Mim.l:Q~ .... llt.IMA .. :t?vw! ... ~mxw.pl-ll?-

.. ...
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............ \(\)... ~ .. ~a,... ~o..o.\Qo.,.oo.. ..!.W!1..... ~...... .1ti.W.~!~, .. .
7

CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSc:i.

...... Jo.!IM.I'!. J..:IA): ~~: .19.n~.
(miejscowosc, data)

···········~···········

[1) Niewl3Sciwe skreS!ic.
[2) Nie dotyczy dzialaluosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roS!imtej i zwierz\'(:ej, w formie i zakresie
gospodarsrwa rodzimtego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

