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OSWIADCZENIE MAJJ.\TKOWE

radnego gminy
Torun, dnia 28 kwietnia 2011 roku.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z
rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzan do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego mai:Zensk<t wsp61noscict majcttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte S<t informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania skladajctcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZ~SCA

Ja, ni:Zej podpisany(a), Jacek Kowalski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 17 pazdziernika 1981 roku w Toruniu
ZE - T EN ERGO HANDEL Sp. z o.o. Pefnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarzctdzania, Specjalista ds.
marketingu i promocji.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzctdzie gminnym (Oz. 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 skfad mafzer'lskiej wsp61nosci majatkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 17.000 zf
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: .. :}\na.:... ~:<C:::~X ...................................................................... .
- papiery wartosciowe: TAURONPE-2805, ARTEFE-35100, BIOMEDINV-7500, PUBLICIA-1426, EENERG0-4100
na kwot~: 26.388.77 zf

II.
1
.

~~uTp~:~~~~~~~~·~·i·:·····N.·~.·g·.·.·.·P.?.TY.S?..Y..·.·.·.-.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·..~~:.~.~.~.~~.~.~~~.:::::~:~::~:::::0.?.!:X~:'t.::::::::::::::::
2

2. Mieszkanie o powierzchni: ............................................ m , o wartosci: ................................................................ ..
tytuf prawny: .............................................................................................................................................................
3. Gospodarstwo rolne:

······N·te ..

rodzaj g_o~.podarstwa: ... N··t··e····DOIYC?·y····· .. ·· powierzchnia:
···.coTYcz:.t.;.;'............ .
o wartosc1. ...............................................................................................................................................~ .............. .
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytuf prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytufu osictgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ .
4. lnne nieruchomosci:

~C:~~~~~~~~~.·.::::::::::::::J\II:E::::::ron:cz.y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::

tytuf prawny: .............................................................................................................................................................

Ill.
1. Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:

1\·"r·n:·. . ·DQTYcZ:Y....... ..

udziafy te stano.wict pakiet wi~kszy niz 10~o udzia/6w "": sp6/ce: ...... : .. :..........
Z tego tytufu os1qgnqlem(~fam) w roku ub1egfym dochod w wysokosc1: ........ l.~ ................................................... ..
2. Posiadam udziafy w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w: ............................. .
Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

IV.

1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

........................................................................................................N.tE····r:x5P(cz;y······· ...................... .

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6/ce: ...................................................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam akcje w innych sp6/kach handlowych- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji: ...
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................... ..1...........

Nt'E.... :rx>l'YCZ v
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej

.

~!~~~i:,r~~~~g~~~~~:.~j.~~·~· .~tt~ ~~ rP.~i.~. ~~~~i·~·. ~. ~~~.~~~ ..~.~~~.~~.~~~. ~ ..~.~~~~:.. :.~~~~ ..~.~.i~ ..mienia i dat~
VI.
1. Prowadz~. d~ialalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .................................. .

= ~~~~~~~e~.i~·~;i~i~~~t;~~~·::::::::::::::::::::::::::::JY:.t::e.:::::J?.?.TYq.?.:.'(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ ..
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .................................................................................................

= ~~~~~~~e~.i~·~·y~i·~~~t;~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JY.:.~:~:::::~r¢.:Y.:::::::::::::::::::::::::::::::.

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................................. ..
VII.
W sp6/kach handlowych (nazwa, siedziba sp6/ki): .......................................................................................................
- jestem czlonk!em zarzqdu (od kie?y): ... : ......................
n·;.:.;;r;;,;;.·····~··v·················· .................... .
- Jestem czlonk1em rady nadzorczeJ (od k1edy) ............ yv.... _ ....... ~ .......t .. C.~ .. ,........................................ ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .................................................... ..

1\.')''l"E........

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkow~ lub zaj~c. z podaniem kwot
ZE-T ENERGOHANDEL sp. z o.o. - ":>~. '-tgOl~...( tfbt-.
_
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
dzialalnosc wykonywana osobiscie- s~dzia pilkarski- i-~ t>O t-c.. •
1
odplatne zbycie papier6w wartosciowych- 1\ '?>~A 1 ~~ ..C:::.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): FIAT GRANDE PUNTO, rok produkcji 2008, ma!Zenska wsp61nosc majqtkowa.

X.
Zo~o~iqzania pieni~~ne o wartosci powyzej 1~.000 zl~ty~h, w tym z~ciqgni~te.k~edyty i p_o~yczki,oraz war~cz

na Jak1ch zostaly udz1elone (wobec kogo, w zwlqzku z Jakim zdarzemem, w JakleJ wysokosc1):

cz~sc

.N... ~ .. .'i.'.).?. ............ ~

s

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

Torun, dnia

~~ kl41't:R~~t~ ~ItA volc..v

(miejscowosc, data)

