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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

1.:...-..-_,"··,)li.

Wnlynęlo dnia !J..?:.:q!~.:.?:;:.~ v
'c.

~z .................. f1::...... .

wójta. zastępcy wójta. sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
osoby zarządząjącej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta III

, .. Torull ...

26.05.202

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:

l.

Osobo sk·ladaj'JCO
kaz.dej

oświadczenie obo\·Vi2JZ8118

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

z rubryk.

3.

poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba skradająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych. dochodów i zobowiązat\ do majątku odrębnego i majątku objętego małżet\ską wspólnością

4.

Oświadczenie majątkowe

S.

Oświ8dczenie majątkowe

2.

Jeżeli

maj<jtkową.

6.

dotyczy

mąjątku

w krąju i za

granicą.

obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

dotyczące

adresu

CZĘŚĆ A
Michał Dąbkowski

Ja, nizej podpisany(a).

(imiona i nazwisko oraz nazw i siw rodowe)
urodzony( a): 16.1 l .!967 vv lonmi u.
Dyrektor X Liceum

Ogólnoksztal'cącego

im. prof. Stefana Banacha w Toruniu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu

się

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

gospodarczej przez osoby

pełniące

działalności

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579), zgodnie z art. 24h
tej ustawy
mój

oświadczam, ż.e

posiadam

wchodzące

w

skład małżellskiej wspólności majątkowej

majątek odrębny:

I. Zasoby

pieniężne:

środki p\enięt:ne

zgromadzone w walucle polskiej:.

środk.i pieniężne

zgromadzone w walucie obcej:..

p8piery

wartościowe:

...nie dotyczy ..
.. .... nie dotyczy ...
. ... n ie dotyczy ..

..

. na

kwotę:

.. nie dotyczy.

lub

stanowiące

II.
.. .. m2 , o wartośc'r ...... 550.000 pln ............ tytul prewny·.... wspólwlasność ..

l.

Dom o powierzchni: ...... 164.

2.

Mieszkanie o powierzchni: .... .45 ...... m2, o wartości: ..... 250.000 pln ..... tytuł prawny: ... własność.

3.

CJospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstw8: ........... nie dotyczy .. , ..... ,powierzchnia: ... nie dotyczy ..
o

wartości:

........ nie ciotyczy..

tytul prawny:
Z tego
4.

Inne
o

.......... nie dotyczy.

tytułu osiągnąłem(ęłam)

nieruchomości:

wartości:

.. rodzaj zabudowy:

.... nie ciotyczy .......... .

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

w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ... nie dotyczy ..
działka

powierzchnia: 791 m2-

budowlana na której stoi dom

........ dzialka wraz z domem 550.000 ..

. . . wspóhvlasność ..

tytul prawny:

m.
Posiadam udzia!y vv s pólkach handlowych- n8leZy

udzialy te
Z tego

stanowią

pakiet

większy niż

tytułu osiągnąlem(ęlam)

10%

podać 1\czbę

udziałów

'1

w spólce:.

ernitentąudziałów:

.nie dotyczy ..

.. .. nie dotyczy.

w roku ubiegtym dochód w wysokości: ... nie dotyczy ...

IV.
Posiadam akcje w spólkach handlowychakcje te
Z tego

stanowią

pakiet

większy niż

tytułu osiągnąlem(ęłam)

należy podać liczbę

i emitenta akcji: ...... nie dotyczy ..... .

lO% akcji w spólce:

.... nie dotyczy ..

w roku ubieglym dochód w wysokości: .

nie dotyczy

Y.
Nabylem(um) (nabyłmój mul7.onek. z

vvylncn~niem

micniil przynale7.nego do _jego

majątku

odrybnego) od Skarbu Pmlstwa,

innej pa1lstwowej osoby prawnej, jednostek samorz0clu te1·ytorialnego, ich zwiqzków lub od komunalnej osoby prawnej
nastypujące

mienie, które

podlegało

zbyciu w drodze przetargu-

należy podać

opis mienia i

datę

nabycio, od kogo:

... n ie ciotyczy

VI.
l. Prowadzę dzialalność gospodarcząl'l (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....
... nie dotyczy .......
osobiście

........... nie dotyczy ..

wspólnie z innymi osobami ...... nie dotyczy .. ,

Z tego tytulu
2.

osiągnąlem(ęłam)

w roku

ubiegłym

Zarządzam działalnością gospodarczą

formę pmwną

......... , ....... " .......... " .. .

przychód i dochód w wysokości:

... nie dotyczy

lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

działalności (należy podać

i przedmiot działalności):

osobiście ..

..... nie dotyczy.

wspólnie z innymi osobami.
7. tego lytulu

osiągnąiem(ęlam)

. .. nie dotyczy.

w rokuubiegtym dochód w wysokości: ......... nie dotyczy .. .

2

VII.
. nie dotyczy.

1. W spóJkach lwndlmvych (naz\va, siedziba spólki):

jestem czlonkiem

(od kiedy):,.

... nie dotyczy.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

...nie dotyczy,..

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).

,.,.,.,..nie dotyczy,.,..

Z tego tytulu

"l

zarządu

osiągnąlem(ęlam)

w rokuubiegtym dochód w wysokości: ,.,.,.nie dotyczy,.,.,.

W spó·ldzielninch:

jestem

..... nie dotyczy

członkiem zarządu

jestem członkiem rady

(od kiedy):

... nie dotyczy ..

nadzorcze/' 1 (od

kiedy):

.... nie dotyczy.
...... nie dotyczy ...

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu

osiągnąlem( ęlam)

3. W fundacjach

w roku ubiegtym dochód w wysokości:

prowadzących dzia-h:Jiność gospodarczą:

jestem czlonkicm

zarządu

(od kiedy):

,. . nie dotyczy
,. ,. . nie dotyczy,..

...... nie dotyczy.

jestem czlonkiem I'C'Idy naclzorczcj (od kiedy):

...... nie dot-y·czy.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... nie dotyczy ..
Z tego tytulu

osiągnąlem(ęlam)

w roku

ubiegłym

dochód w wysokości: ... nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej

lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:
X Liceurn

Ogólnoksztalcące

w Toruniu- 86 437,30 zl

- un1owy --- zlecenio-59 930, 64 zł

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej
poelać markę,

lO 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

model i rok proelukei i):

.. Toyotn R11v 4 D4

Rok 2007 .

X. Zobowiązani a pieniężne o wartości powyżej
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w

l O000 zlotycl1, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na

związku

zjakim zdarzeniem, w jakiej

Kredyt hipoteczny w Bank PEKAO S.A. 263 856,47 pln

3

wysokości):

CZĘŚĆ B

Powyzsze oświadczenie skiadam świadomy( a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

........ lorurl, dnia 26.05.2020 ..
(miejscowość,

]l]

ciot8)

Niewlaściwe skreślić.

121 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
gospodarstwa rodzinnego.
[3[ Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

4

roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

