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RADY MIASTA TORUNIA
wolvnelo rloh

t ~"!.!.,M..~) o$WIADr~~~~~~ ~iTKOWE

Torun, dnia 2013-04-29

Uwaga:
1. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie
dotyczy".
3. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego matzensk~
wsp61nosci~ maj~tkow~.

4.

5.
6.

Oswiadczenie o stanie maj~tkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie o stanie maj~tkowym obejmuje r6wnie:Z wierzytelnosci pieni~zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje meJawne
dotycz~ce adresu zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZE;SC A
Ja, nizej podpisany (a), ...............................JAN ZABIK ......... ,...................................... ..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) ........... 01.01.1946 .......... w ................... KIEt.P ...................... ..
............................................. DZIAt.ALNOSC GOSPODARCZA.......................................... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 oraz z 2002r. 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 sktad matzenskiej wsp61nosci maj~tkowej:
I.
Zasoby pieni~zne :
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: ..... 55.000,00 PLN .............. ..
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej : .... NIE DOTYCZY ............................ ..
- papiery wartosciowe : ........................... NIE DOTYCZY ................................................ ..
na kwot~: ...................................................
II.
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1. Dom o powierzchni: ..... 182 .... m , o wartosci: ......... 500.000,00 PLN .......... ..
tytuf prawny : .... .WSP6t.Wt.ASNOSC MAtZENSKA................................................ .
2. Mieszkanie o powierzchni : ..... 0,00 .. m2 , o wartosci : ........... NIE DOTYCZY .................. ..
tytuf prawny : ..........................................................................................................
3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : ..... NIE DOTYCZY ............ , powierzchnia : ........ ..
0 wartosci : ........................................................................... .
rodzaj zabudowy: ........ NIE DOTYCZY .................................................................. ..
tytuf prawny : .............................................................................................................
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci : .......... ..
4. lnne nieruchomosci :
powierzchnia: 1) DZIAt.KA BUDOWLANA 0,0413 ha
2) DZIAt.KA BUDOWLANA 0,0646 ha
o wartosci : .1) 137.000,00 PLN
2) 213.000,00 PLN
.............................................................................
tytuf prawny : ......... WSP6t.Wt.ASNOSC MAt.ZENSKA................................ ..
Ill.
1. Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta
udziaf6w: .................... NIE DOTYCZY ...................................................................... .
udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6fce: ..... NIE DOTYCZY .... ..
Z tego tytulu osi~gnaJem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... NIE DOTYCZY ........
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych- nalezy podacliczbe i emitenta
udzial6w: ............... NIE DOTYCZY .......................................................................... .
Z tego tytutu osiqgnqfem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : ..... NIE DOTYCZY .... .
IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta
akcji: ................. NIE DOTYCZY ....................................................... ..
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6fce: .... NIE DOTYCZY ......
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ...... NIE DOTYCZY .....
2. Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji : NIE DOTYCZY
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Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ........ NIE DOTYCZY .... .

v.
Nabylem (nabyl m6j mali:onek, z wylqczeniem mienia przynalei:nego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~?pUjqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo : ...... NIE DOTYCZY .................................................... .

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (nalei:y podac form~ prawnq i przedmiot
dzialalnosci): : ..................... OSOBA FIZYCZNA ................................................................ .
- osobiscie ...... UStUGI SPORTOWE, SERWIS OPON .......................................................... .
- wsp61nie z innymi osobami ............ NIE DOTYCZY ................ .
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci :
PRZYCHOD: 1392583,52 PLN .................................................................... .
STRATA(·) 50.295,65 PLN ......................................................•..................
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci (nalei:y podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : ... NIE DOTYCZY ..
- osobiscie ........ NIE DOTYCZY ................................................................................... .
- wsp61nie z innyrni osobami .......... NIE DOTYCZY ...................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ..... NIE DOTYCZY ....... .
VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki) : ............ NIE DOTYCZY ............... .
- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy) : ......... NIE DOTYCZY ............................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........ NIE DOTYCZY ................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..... NIE DOTYCZY ............................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ......... NIE DOTYCZY ........ .

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kai:de9o tytulu : ....................................................................................
EMERYTURA DOCHOD 2011 33.411,44 PLN ................ .
D!ETA RADNEGO 15.368,25 PLN ........................................ .
DZIAtANOSC WYKONYWANA OSOBISCIE 38.987,78 PLN
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyi:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalei:y podac
mark~, model i rok produkcji) :
1. SAMOCHOD OSOBOWY VW GOLF ROK PRODUKCJI 2007
2. SAMOCHOD OSOBOWY HONDA CIVIC ROK PRODUKCJI 2008

X.
Zobowiqzania pieni~i:ne o wartosci powyi:ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poi:yczki 9r§'lz warunki,_na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) : WARTOSC KREDYTOW
POZOSTAtYCH DO SPtATY:
1. KREDYT HIPOTECZNY NA DOM 20 LAT WZII:;TY W ROKU 1999 W WYSOKOSCI 260.000,00 PLN - PKO BP
SA 69.2244,21 PLN oprocentowanie 3,52% w skali roku
2. KREDYT GOTOWKOWY - PKO BP SA 134.715,70 PLN oprocentowanie 9,99% w skali roku

czr:;sc a

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

..TORUN, 2012-04-29 ..................... .
(miejscowosc, data)

.......

~~.:

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

(pod pis)

2

