URZ,\D MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

OSWIADCZENIE MAJl\TKO~¥.~~.~~.~~~~.:·~~:::~.:-.:·.:·.·.
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta fll

Toruil, 2013-04-03

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
I 0 Osoba skfadaj<l_ca oswiadczenie obowiq_zana jest do zgodnego z prawd<l., starannego i zupelnego wypelnienia

20
3o
40
5o
60

kazdej z rubryko
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj<l_ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy"o
Osoba skladaj<l_ca oswiadczenie obowi<l_zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj<l_tkowych, dochod6w i zobowi<l_zafl do rnaj<l_tku odr~bnego i maj<l_tku obj~tego malzeflsk<l_ wsp6lnosci<l.
maj<l_tkow<l_o
Oswiadczenie maj<l_tkowe dotyczy maj<l_tku w kraju i za granic'l.o
Oswiadczenie maj<l_tkowe obejmuje t6wniez wierzytelrtosci pieni~zneo
W cz~sci A oswiadczenia zawarte S<l. informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz<l_ce adresu
zamieszkania skladaj<l_cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Adam Manelski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 14002.1958 row Skrwilnie zatrudniony w Urz~dzie Miasta Torunia na stanowisku gl6wnego
specjalistyo .... 0.. o0.. 0.. 0.... 00.... 00.. 0........ o00.. 0.. 0.. 0.. 0...... o.. o.. o.. o.. 00.... 0.. 00000.... 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 00000.... 00..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roo ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dzo U. z 2006 ro Nro216, pozo1584 ze zmo) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 roo

samorz~dzie

gminnym (Dzo Uo z 2001 ro Nr 142, pozo 1591 ze zmo), zgodnie z

art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzttce w sklad malzenskiej wsp6lnosci majtttkowej Iub
stanowittce m6j maj<l:_tek odr~bny:

I. Zasoby pieni\:zne:
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 659,13 zl
pieni~zne

-

srodki

zgromadzone w walucie obcej: brak nie dotyczy

-

papiery wartosciowe: brak nie dotyczy
.. 00.... 0... 0.... o... o.. 00.... 0.. , 0.. 0.... o.. 0.. 00·...... 0na kwot~: .. o0.... 00000.... o.. o00. 0.... 0.. 0.. 0.. 000.. 0
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II.
1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: -. tytul prawny: -

2.

Mieszkanie o powierzchni: 57,00 m2, o wartosci: 180.000,00 zl tytul prawny: sp6ldzielcze wlasnosciowe prawo do
Iokalu- malzenska wsp6lnosc maj1l:_tkowa

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: niedotyczy, powierzchnia: ............... ..
o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ...................................................... : ........................................ .
Z tego tytulu osi1l:_gn1l:_lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
Inne nieruchomosci: powierzchnia:1) 1/6 udzialu w nieruchomosci zabudowanej o pow. 7 ar6w- maj11:.tek osobisty, 2)

4.

nieruchomosc o pow. 7,72 ar6w w trakcie zabudowy- malzenska wsp6lnosc maj11:.tkowa
o wartosci: 1) 15.000,00 zl, 2) wartosc dzialki. 81.000, OOzl, wartosc zabudowy 290.000,00 zl.
tytul prawny 1) maj1l:_tek odr~bny-wsp6lwlasnosc, 2) wsp6lnosc malzenska- wlasnosc

III. Nie dotyczy
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac
stanowi~t pakiet wi~kszy

udzialy te

osi1l:_gn~tlem(~lam)

Z tego tytulu

IV~

Iiczb~

i emitenta udzial6w: ............. .

niz 10% udzial6w w sp6lce: ....................................... .

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

Nie dotyczy

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac

Iiczb~

i emitenta akcji: ..................... ..

akcje te stanowi11:. pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: ............................................... .
osi1l:_gn~tlem(~lam)

Z tego tytulu

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

V. Nie dotyczy
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl~tczeniem mienia przynaleznego do jego

maj~t.tku odr~bnego)

od Skarbu Panstwa,

innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~tdu terytorialnego, ich zwi~tzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~puj1l:_ce

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

0

•••••

0

••••••

0

•••••••••

~

•

0

•••••••••••••••••

0

•••

0

0

•

0

••••

0

•••••••••••••••

0

0

•••

0

•••••••••••••••

VI. Nie dotyczy
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz~tl2J (naleiy podac form~ prawn'l_ i przedmiot dzialalnosci): ........ .
osobiscie ............. ·................................................................... : ................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................ ..
Z tego tytulu

osi1l:_gn1l:_lem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .

2. Zarz~tdzam dzialalnosci~t gospodarcz~tlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (naleiy podac
form~ prawn<l_ i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie ................................................................................................... ..
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................ ..
Z tego tytulu

osi1l:_gn~tlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
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VII. Nie dotyczy
I. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...................................................... .
-

.jestem czlonkiem zarzftdu (od kiedy): .................... , .............................................. .

-

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

-

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

Z tego tytutu osiftgnftlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp6ldzielniach: .............. : ............................................................................ .
-

jestem czlonkiem zarzftdu ( od kiedy): ................................................................. ..

-

jestem cztonkiem rady nadzorczeP 1(od kiedy): ........................................................ .

-

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

Z tego tytutu osiflgnftlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowadzftcych dziatalnosc gospodarczft: ............................................... .

······················································································································
-- jestem-Gzlonkiem--zarzftdu-(od-kiedy):-;-;;~;~;-;;.-;~; ,;-.-;-;-.; ;-.;-~;-;;;~;;;;;;;-.-;-;-;-;-;-.;;: ...... ;:· ............. .
-

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

-

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

Z tego tytulu

osiftgnftlem(~lam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. Inne -dochody osiftgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ze stosunku pracy 64.337,69 zl- matzenska wsp6lnosc maj!ttkowa

....................................... ............................................................................. .
·

IX. Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): FORD MONDEO- 2004r. malzenska wsp6Inosc majfttkowa
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X. Zobowi~zania pieni~zne o wartosci powyzej

10 000 zlotych, w tym zaci<:u~ni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobeckogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): Bank PKO SA I Oddzial
w Toruniu kredyt hipoteczny budowlany wg stanu na 31.12.2012 r. 290.000,00 zt terminem splaty do 05.01.2028 r.

CZJiSC B

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

Torun,2013-04-03

.~-:n ......r.!.~.~.{~ .. ~~

(miejscowosc, data)

(pod pis)

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

w formie i zakresie

