URZ~D MlASTA TORUNIA
WydziCd Org·anizacji i Kontroli
Wplyn?lo dnia .... g~ QC,' WI~ il

....

OSWIADCZENIE MAJ;\TKOIWE .................... MK~~:

w6jta, zast((pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz'!dzaj'!cej i czlonka organu zarz'!dzaj'!cego gminn'! osob'! prawn'! oraz osoby wydaj'!cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

....---

/

...... /a??.?!#.......... ..£~.;P.I(,~t?.!!t.
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajeyca oswiadczenie obowieyzana jest do zgodnego z prawdey, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jei:eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujey w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajeyca oswiadczenie obowieyzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
majeytkowych, dochod6w i zobowieyzan do majeytku odr~bnego i majeytku obj~tego malzenskey wsp6lnosciey
majeytkowey.
4. Oswiadczenie majeytkowe dotyczy majeytku w kraju i za granicey.
5. Oswiadczenie majeytkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sey informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczeyce adresu
zamieszkania skladajeycego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, niZ.j podpisany(a),

2J.Y'~/.ka;...~~~ :..................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..

4..4.t2...?¢.'t?.'..7................ w ... hdf.REZ:f(~C.6......... .

.l,ff.4ll<.. ....k:Z ... ?~~O;.?.~.: ...,t?.¥/!?.t3.KW./.?......~--::?.~k4'
.r..41?l!t.H.!:t.c.-zu.v.. .... W.&u~:... ~~-··/.«5.R.?4.t.Kd'E~.. 9'
.. KT..-:::.~0.. ....................... ············································· ··············· ........ .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni~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 samorz~dzie 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 wchodz~ce w sklad malzeiiskiej wsp6lnosci maj~tkowej
lub stanowi~ce m6j maj~tek odrybny:

I. Zasoby pieni~zne:

---

-

, dk"I pienr~zne
. . · zgromad zone w waIucie
. po Isk"IeJ. ·. ....... a
c>.-.~V.
A/7/7...............................
~
sro
.
'sro dk"I pienr~zne
. . · zgromad zone w waIucie
. obceJ:· ...............
- ......... (V.l~
lld(3
/}(flfC-ft.arA
........... ( ..... :k.-:f..

-

papiery wartosciowe: ... ~............................................... .1//f& .......

tJ.t?'lJ-«.2 Y.

........................................................ na kwot~: .....~.............................. .

1

II.
1.

Dorn o powierzchni: t.-'!6. .aP.('f(~2 , o wartosci: .....

2.

Mieszkanie o powierzchni:

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ........................ , powierzchnia: ...... ... ........

£:.. ........ tytul prawny: ..?:!:: ........ .

$:7,. '?!.... rn o wartosci: .ftGat1&f2... tytul prawny: .t/.65.~~/C
..25. 0 Ut z.
'500. a::t?
t/t-4?tt-c9f

1

2

-

,

.....

o wartosci: ·······;j!;·························· rodzaj zabudowy: ·····~··························
tytul prawny: ............... ..........

W7P'b(;_ Ulf 'T~

14'/16-f.-Gc?~...f

t+l/174~
d:>.{/f?413~t.r

/J//ti .... J?tJT':t'.C:'Z..'t ................................. .

Z tego tytulu osi~gn~lern(ylarn) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
lnne nieruchornosci: powierzchnia: ......

4.

d ~ .'£(?.. WU...~.................................... .

.9.61

.Jn/d-tkU-. ..... £Gt5.f<t<.13.4CY,.7k'IA: ... w.. ...tP..7.t6.k..l/.. ·h~..P... ·hl't:

o wartosci: ..... $.t!..&P..C?. .. ~ .................................................................. .
fl/.,.?./c. .
~
rL ,,.r;-;
-- J
tytul prawny: .... Z<«. i.Jft?.~'£. ... ~- .. w.: '7.f.'-1J. ... ~V.!A: ~A.-i. f!:6.~.5.6<4.

t,

'

...

III.

~~~-i~~~ -~~-~~~~-~-~~-~~~~~~ ~~~~~~-~~~-~ -~ .~£~.~~~~-~~~~~~~~~;.;~~~:~::::::::: :~
udzialy te

stanowi~ pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp6lce:

.......~ ........................ .

Z tego tytulu osi~gn~lern(ylarn) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: ........ ~ ............. .

IV.
Posiadarn akcje w sp6lkach handlowych- nalei:y podac Iiczby i ernitenta akcji: ....

£ .. /t!/6...J11/[""YC"Z ft

...............................................................£ ................................................
akcje te

stanowi~

pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: ............................................... .

Z tego tytulu osi~gn~lern(ylarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... ~ ................ .

v.
Nabylern(am) (nabyl rn6j rnalzonek, z wyl~czeniern rnienia przynaleznego do jego rnaj~tku odrybnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich zwi¥k6w lub od kornunalnej osoby prawnej
nastypuj~ce

rnienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis rnienia i daty nabycia, od kogo: ........ .

....................................................&.Iff.....fff.:(..t:.:l-:.':1.............................. .
VI.
2

:.-.

~~~~~~~~ -~~-i~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~ ·1· ~~~~~)ft.~~-tn.~~h. ~-~~~~~-~~~-t. ~~-i~~~~~~-~~i): ........ .
osobiscie ...........................~..................................................................... .
wsp6lnie z innyrni osobarni ........ ::::-: ................................................................ .

Z tego tytulu osi~gn~lern(ylarn) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .

......... ........ ............-~- ....1/J&:...... c~ ........................................................... .
2. Zarz~dzarn dzialalnosci~ gospodarcz~ Iub jestern przedstawicielern, pelnornocnikiern takiej dzialalnosci (nalezy poda6
formy prawn£! i przedmiot dzialalnosci):

/?d.l,.

-

osobiscie .....................................=-. ...... ,t(/6.. ....
(:;?;._ (:?._ ................. .
.
. osobami. .............................................................................
wspo'1'
n1e z Innyrni
.

Z tego tytulu osi~gn~lern( ylarn) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: ........

2

:?.:: .............. .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....... .:};:. ...

£/6... ./!tP./..Ct'.(:Z (1, ... .

-

jestem czlonkiem zarz~du (ad kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) ...................................................... .

Z tego tytulu osi~gn~lem( ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

·····················································································································
2. W sp6ldzielniach: .............................................

R/6.. Jt.?Tlf.?.f.. ~ .............

-

jestem czlonkiem zarz~du (ad kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejPl (ad kiedy): ........................................................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ............ ~ ........................................ .

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~: ... ..

#6 .. /tP.T~cz..v ....... .

-

jestem czlonkiem zarz~du (ad kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z
uz~kiwan~h;~azdfztulu: ...............

···;;;r· .... ····················· ··········

~

podaniem kwot

?.JtJ

71~~ ..~........... .'d.Ckt. .. l/.'tZ.Ij.... 1!.) .~ ..&/tl. ... P&&.rR.fl._.. r/1 ...
?.f; 43
.t!./Hat;t,4. .. P... 12:?/&-M..t. .Z.t...Gte£..q:;4 .. ~ ....~ b.U}.6./it:;_· .
.fMM14 ..,4.C/l!(?I.Z~~I6.................................4., .. f/6.:~.lt?..~.

f/l!~j(j'Uj··t#iif~iiijW. ···...... .... ~f/~~ :·.

.

.

~ Skladmk1 miema ruchomego o wartosci po~~ 10 000 zlotych~ przypadku poJazdow mechamcznych nalezy
podac

mark~\ model i rok produkcji):

.1

t:Z13.Ut2 ... e(.!__L/.0 .............. .

..~t?.--1'a .......kt/.d,/IJ?P..9.c. .... .-~:-. ... .:2.i. Rt.?t2 ~· .................... .

....... .h/rf.ll.~f/l
. .w.. . . . .u.................~.......f ..........
rL.; .....VI. If. ... :L1.G.-a .... J2&. .. za?z
d.':?.;.R.~t::?...~ .........................................
····~··rpz~····z·········;;:it;;t···········i···~··;;·····~···························

X. Zobowi~zania pieniyzne o wartosci powyzej

I 0 000 zlotych, w tym zaci~gniyte kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'l:zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

....................................... /1!'/G.: .../ld.C:?'.C..r-z..~ ................................ .
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CZ.E;SC R

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)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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