URZI\D MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

,
J1Jplyn 13 fo dnia Aq ,o~. W!l?}l
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWf. dz .. ~......... ·.·.~·:·.·.·.·.·.·.)fi.·.·.·.·.-.·.-.:
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, J.<:ierownika jednostki organizacxjnej
. gminy, osoby zarzctdzajctcej i czlonka organu zarzctdzajctcego gminnct osobct prawnct oraz osoby
wydajctcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111
(

.J P.~V.l:-:1...................

.. fi ~A?Y.... ~1 ~.v: ........ ..

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:

Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzanajest do zgodnego z prawd~ starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. psoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzanajest okreslic przynalezuosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj'ltkowych, dochod6w i zobowi'lzail do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego malzeilsk'l wsp6lnosci'l
ma.j'ltkow'l.
4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj<l.tku w kraju i za granic'l.
5. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zue.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte S<l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz'lce adresu
zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
I.

CZF;SCA
Ja, nizej podpisanl(a), .....

;P.QPf.:?.!.0:-......f.~~.;?.T.I~................Jf.\:~~:~.~~.~ . .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzon)\(a) ..

9. A:.~ 9. :..A9 .~.9..f!. :................. .'w•.... *·~~~~.[\.e ................ .

••••••••••••••••••••••••••••·~~~Bf~~~¥~~~~~~~~~:•••••• \~

...................................................................t ............................ \'8 ........0.~\/

................................S!?.':i~~~\.9..R........ ?.~~g~.W.................... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby

pelni~ce

funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.1584 ze zm.) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz&ce w sklad malzeiiskiej wsp6lnosci maj&tkowej lub
stanowi<~:ce

m6j maj<~:tek odr~bny:

I. ~aso.b~ ~i~ni~zne:
-

ptem~zne

.

. .. NJ.i_

~

·········~··········~·~

srodkt
zgromadzone w walucie polskteJ.
................... .
'
. . . .
.
.
0~
srodkt
ptem~zne zgromadzone ~ walucte obceJ: ...... ~ .................................. .

papiery wartosciowe: ......MJ....M ..... o\p.~~..................................................

:

................................................................... .........
........................................................ na

:.'""'"'·~·;··"""""''"'""

kwot~ ....~....Q~.o ~........... .

1

Al...

J.l.

' ~~AJJ'

II.
I.

"
2
Dom o powierzchni: ~- .'~:J~ , o wartosci:~.. ~:()~l prawny: ~- ... ···(f"l'

2.

Mieszkanie o powierzchni:

3.

Gospodarstwo

~

o waitosci:

(

.~.Bt~J:-: m2, o wartosciA'?P.lQq).t~·· tytul prawny: ~.-k~~\~.03<:-

r~ne:\ rl~~aj gospodarstwa: ~-~~~··· powierzchnia: -~--~~oy

.lw.-. .. ~~········~····· rodzaj zab~doJ'y: .................................... .

:::':,::.= ~;=~:~c:t~;~~~~-~~-;~~~~-~-~~~;~i:·~:~~
................................................ .
!nne nieruchomosci: powierzchnia: ... C\r:\-.~~-~-~

4.

......!/.~~~~-~~......~M-P.:9.W..Ir.~.Ii:~......................................................... .
owmtosci: .... ~~~-~-~[~~·································································
tytul prawny: ....tJ ............QQ ....................................................................... .
III.

".~~;~d~~ -~d~;~-~~~:~~~ ~~~~-~~-li~~-i~~~-~~~-~6~=.:: :::::::::::

udzialy te stanowict pakiet wi~kszy niz

fO% udzial6w w sp6lce: ..~...?.....0~ ........... .

~ ·;~~~ -~~~~-~~;~~~~~~~~~~~; ~-~~~~ ~~~~~~~ ~~-~~~~-~-~~-~~~~~i·:·: ~::: :9.~\i~::

!~;~dam akcje

w spO!kach handlowych • naleZy podat liczb• i em;tenta akcj;:

.W... ~~~

~~~~~-~~-~~~~~~-i~~~~;~~-~i~~~~-~-i~·;~~-~~~;i·~-~~~~~~;·.·.~.·.·.~~·0¥······~~-~·.·.·.·.·.·.·.·.:~
Z tego tytufu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ~ ....(!.... t:)~· ..

v.
Nabyfem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylctczeniem mienia przynalemego do jego majcttku odr~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorZ<tdu terytorialnego, ich zwi&_Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~pujctce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:ly podac opis mienia i

dat~

nabycia, od kogo:

:::::::::.~..... 9~~wr·············································································
VI.
I. Prowadz~ dzia!alnosWospodarcZ<trzJ (naleiy podac form~ prawn1:1: i przedmiot dzialalnosci): .........

··· ··· ··· ·~: ~---~--~-1~;~ ~c:~........................... ··· ......... ······ ............ ··· ···
.......

-

OSO JSCie ....... /.~:-':Y.V. ............ 'u:·.·~~

~k"""""""""''""""'""'"''""""'""'········

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

wsp61nie z innymi osobami ......~...... 9 ... ;£~

~~~g~-~~~-~~'lk.~~~~bi~g~~:.6~-i~~~-~-=~!~i: . . ::::::::::::::::
2. Zarzctdzam dziatalnoscict gospodgrczctlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nale:ly podac

~o":~::;:::~l P':2~b-'-~~;: ~\;;c;,;;;: ....................... ······· .................
;::on::::;:;;~;·~Y~:·~~;~J,t~~~~~~~~~;;·.-~-----;k~1'···
2

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

.

~...~~ry. .............................

: : : : : : :: :·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. . .

~· ~~~~~~· ~~~~~~~~ ~~~~~~ (·~~ ·~~~~;;;::: ~:: :J;h\~~::::
jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ....~ .......~~ ............................ ..
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) .. ~... ~ht0.-1· ....; ....... [; ............ .
Z tego tytulu osi<tgll<l.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ~- .. dP.,! ·l ~ ..

;_·-:; -~~~~~~i~~~~~~~; ·.·.·.·.·.·~.·.·.·.~~~~-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·:.
~ ... ~~·~;~~·~~~~~~~~· ~~~~~~· (~~ ~~~~;;; ·.·.·.·~·.·.~b'ri{..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·...
-

·
fiAA.i oloL
·~
Jestem
czlonk'tern rady nadzorczeJ·[Jl ( o d k'tedy )·..................
::~t....
. ........................... ..
·Jestem czl onk'tern komiSJl
· .. rewtzyJneJ
· · · ( o d k'te d y:
) .....,:.-:~
Au / ........
olo~~:{·..... ........................ ..

Z tego tytulu osi<tgll<l.lem(

~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ~~ .. ~~-~· .. .

;·.. -:; ·~~~~j·~~~ ~~~;~~~~~;~~ ~~~~~~~·~~ ·~~~~~~~~~~; ·.·.·.·.·.·.;;;~<.·.·.~~~~-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

................................................................. .............................................. .
- jestem czlonkiem zarZ<l.du ( od kiedy): ... fw.i. ....... :\;i~- ,
.................................... ..
~

-

~estern czlonk~em rady.~~dzor~z~j (~d kie~y): .._..0-MN, .. k ..N,f:¥......................... .

Jestem czlonktem komtsJI reWizyJneJ (od ktedy) ... ~........M~

... ~ ..T.L . :............ ..

Z tego tytulu osi<tgll<l.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....~.. ~1:7-

.... .

VIII. lnne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: .......................................................... .

f.f.:?.c~.l>.~~.Y.DfA~..... M.O~Jr9~JY.~ ...<P... ~.. TQ.~qN.~.%:: ....~ ..:~.?.?.,~?:£

Jtv... H-... ~.~.I?P.J!t·'~:...C...:fq~&.~~R.~~~). ...:-:.4~ ...~~9.t~9.::Q'................. .
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej IO 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
podac mark~, model i rok produkcji): . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. ..

mechanicznych naleZ;y

)

·-~~~J{6;·~r.~l~c;o·~~~!JP.~.o.~. . . c~.~~~~®.. . ~~9~1....... .

,

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

X. Zobowi<lzania pieni~:Zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci<tg11i~te kredyty i po:Zyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (woQec k~ w zwi~tzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

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

1

I)

I

CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zat£tienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

~ortv
I) b,\04. JJ.) tbv...... ......~
.....-~ ....................
. .
(podpis)

(miejscowosc, data)
11 J Niewlasciwe skreslic.
[21 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3J Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

4

zwierz~cej,

w formie i zakresie

