URZA)) MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

•

Wpfynll!o dnia

Z1- olt.

lo)Lj.;

OSWIADCZENIE MAJ;\TKOWJt. dz .. ~......... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~~.-.·.
wejta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika-jedoostki-eFganiboo-yjnej-gminy,
eseb-y-u~<:izJajllCej i czlenka--et=gami-z-amtdzaJ-Eteege--gmffin~ll: oraz osoby wydajll:cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta Ill

........Tr?.Mri ......................~rw.4! .JJJ1 ~~. .........
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladaj~:tca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z mbryk.
2. Jezeli poszczeg6lne mbryki nie znajdujq w konkretnym ptzypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi147.ari do maj14tku odr~bnego i maj~tku obj~tego malzcrisk<t wsp6lnosci<t
mn.i:llkow<l.
4. 0Rwindczcuic nu\illlkowc dolyc:t.y 1111\illlkn w kn\ill i zn grnnic11.
~-

6.

O~wlndc:t.enlc 1111\illlkowe ob~jmujc r6wnlct. wicr:t.ylclnoflci plcul~:?.Jic.
W czQgcl A o~wludczeuln:tJlWlll1c sq lnfommcjc juwne. w cz~sci U zas

iuformucjc uicjawnc dolycz:tcc adrcsu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ~SCA
Ja,

ni"li podpisany<•J.

~\1/lJw . . £ad.?JffiiJ1t~ ... ...... ... ... ... lKmul&koffld l1~
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ......

J... J.~~~rv{.«...... A0J.0. ...... w .............]X)}UM;.l.~ .................. .

: :iVIi·~': Oi)p~: }imih.~:: ..~l1W~::::&i:. 1\?iiW/(·:::::::. :::::::·

...... Jfb.b!.ULDMILIM..........................................................................
(miejsce
zatmdnienia, 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. 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 wchodzqce w skiad maliet1s,ld~jw~p61ItQsci maj<ttkow_t;:j
lub stanowiqce moj maj<ttek odr~bny:

I. Zasoby pieni~zne:
_
- srodki pieni~.zne zgromadzone w waJucie polskiej: ....... J~.. .Oo.O....~{ ...................... ..
-

srodki pieni~.zne zgromadzone w walucie obcej: .....[M.~ .. tWt~j- \M4.............................. .
. wartoM.Otowe;
~._.
cLo'
I
paptery
....... JIl·lftt"
...'t'.. Mik'~(-V'IM
...........................................................
.

I

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ..... nikwot~: .......................................... ..

II.
1.

Dom o powierzclmi: . ~ (.d.~

2.

Mieszkanie o powierzclmi:

3.

Gospodar~two rolne:

.... m

2

,

o wartosci: .................. tytul prawny: ............. ..

V~l~. ~-} m 2, o wartosci:

rodzaj gospodarstwa:

.................. tytul prawny: .......... ..

.l«~....MfJ.~~j' .... ,powierzchnia: ................ .

o wartosct: ....................................... rodzaJ zabudowy: ................................... ..
tytul prawny: ............................................................................. · .. · ........ · .. · .. ·

Z tego tytulu osi~em(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

..

~~~~0~.~~.~~.··············~~ ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4. .o wartosci: .................................................................................................. .

tytul prawny: ............................................................................................... .

III.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta udzi.a16w:

UN ..d.trJi (//A;/

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10% udzia16w w sp6lce: ....................................... .
Z tego tytulu osi&gn~em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: ..................... ..

... ... ... ... ... ..d~O .. a.('JL ....... ~ .ttwl~UM,......~L v./de.o. ............................ .
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp6lce: ......... . !kL.~... .M.1 ~-IMt· .............. .
....

Z tego tytulu osi~em(~lam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: ......

A:b.O.O.. A{ ....... ..

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mali:onek, z wylttczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej pallstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
nast~pujq_ce

zwi~6w

lub od komunalnej osoby prawnej

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

kA~ ~1.IV) ....
li1M,. ................................................................................
'
..........................
..

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczql2J (nalery podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): ....... ..

~· :~;;;,;~ • ~~ ~~11j

• ..

•

•.

wsp6lnie z innymi osobami ........................................... ·.................................. .
Z tego tytulu osi&gn~em(~lam) w rokn ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem piZedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
form~ prawrut i

-

przedmiot dzialalnosci):

osobiscie .............. . !Nt ~.. ... diJ.~. \!1NI ............................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............. J............................................................... .

Z tego tytulu osi&gn~em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VII.

/)A~ .. @ilq. W.J-- ..............................

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

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

-

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

-

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

Z tego tytulu

osi~&.lem(~lam)

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

;~· ~ -~~~;~~~~~~~~~; ·.·.·.·.·.·PiM~·.·.·iW.1~.-~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:
-

jestem czlonkiem zarz&.du (od kiedy): ................................................................. ..

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej!31( od kiedy ): ....................................................... ..

-

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

Z tego tytulu

osi&.gni'tlem(~lam)

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

-

jestem czlonkiem zarzi'tdu ( od kiedy ): ................................................................... .

-

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

-

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

Z tego tytulu

osi~i':llem(~lam)

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

VIII. Inne dochody osily;ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z .podaniem kwot
uzyskiwanych z kai:dego tytulu: ........................................... ,. ......... .....

1

............... [. !9},..31. 2.,s. ~ ...... T-. W
~~. ,?.(1)1!ld~ a.. w... fut~I~Kl.U> ..... .
........ DID:oo.iVA ..tb.'nw.Uf ....~.o..M.(M .....w...l\9. ........ ~ ................................. ..

IX. Skl:adniki mienia ruchomego o wart~sci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
podac

mark~\ model i rok produkcji): ... JMY. ... iw.itj.,....................... .

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

mechanicznych naleiy

CZ~SCB

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

JP..~...... IA:~k.!Wd~ .. ... .
(miejscowosc, data)

.........~aJAir&.l.ftr.t ..........
(podpis)

[1 1Niewlasciwe 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

