URZAD MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroy,....
?Cc_ IOCt.W J
l l d

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOi~~:.~...~~.~ .....·.~.·.·.·~.·.·.~·.·.-.·.
w6jta, zastt;pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
osoby zarz!!dzaj!!cej i czlonka organu zarZ!!dzaj!!cego gminn!! osob!! prawn!! oraz osoby wydaj!!cej
decyzje adrninistracyjne w imieniu w6jta Ill

.... ..To1!J!.V{............... ..1~ !P.~~ ..fWAf-t: .......

(dnia)

(miejscowosc)

UWAGA:
I. Osoba skladaj'!Ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdcy, starannego i zupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. Jet.eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujcy w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ly wpisae ,uie dotyczy".
3. Osoba skladajcyca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynalezuosc poszczeg6lnych skladnik6w
majcytkowych, dochod6w i zobowicyzan do majcytku odr~bnego i maj~tku obj~tego malzet'tsk'! wsp6lnoscicy
majcytkowcy.
4. Oswiadczenie maj'!tkowe dotyczy majcytku w kraju i za graniccy.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~Zile.
6. W c~sci A oswiadczenia zawarte scy informacje jawne, w cz~sci B za8 informacje niejawne dotyczcyce adresu
zamieszkania skladajcycego oswiadczenie oraz miejsca polot.enia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, niz.ej podpisany(a), ......

!4.!1!1(l.T.~~$~.. Ji)~.cgf:.. ,..... .D.O[£~J~ ...........
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..

A~.Vf-0.. !.9~~~ .................... w .14!~1~0.\·UhW.!rl.k.lt.l1.~~!-J.~kJ.l11

......... 2............... J .. ·............ ·........... ?:-............... · ............ , ..... ......... r. .. ..
........... .i?.:~t1.f.g ....oT.: .. w.t ..1.... /J ...l~Y:UIM~ki: ..\.IA.~0~S. ... ~ .. ?.Q. .3fo
'f~r

...........~\ft':.~W.v...........................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si<; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniltce funkcje publiczne (Oz. 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 samorzl!dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze
zm. ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzcyce w sklad mal:Zenskiej wsp61nosci
maj!!tkowej 1ubsllntOiiii!C'e m6j maj11tek eclt'(bny:

I. Zasoby pienittzne:
-

pieni~Zile

'Ed,

, _

'!f..~...Xl.~~~H~1!~ .1!.~

srodki
zgromadzone w walucie polskiej: J.
... .
srodki pieni<(Zile zgromadzone w j~~ucie obcej: ... M;l.L~-~~1~ ............................. .
papiery wartosciowe:
C .dJ9. tloj~-~ ...............................................................

,.ul

• • •

• • •

0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. ............................................................ ..

........................................................ nakwot~: .......................................... ..
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II.

(

L.

1.

Dom o powierzchni:/P.:~.d:Q.•~~m 2 , o wartosci: .................. tytul prawny: .............. .

2.

Mieszkanie o powierzchni:

3.

Gospoda~two rolne:

1~1·~.... m

2

,

o wartosci:

rodzaj gospodarstwa:

?.\!:Q.~QQ~.. tytul prawny:Sf.~{?,{,.[dCU; t.H::<~lt!ofclo~~

.J.4.~. .do~~.. ,powierzchnia: ................ .

o wartosct: ....................................... rodzaJ zabudowy .................................... ..
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi~gn~lem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
4. .

~~~~.~i.~~.~~~~~.~~~:.~~~.i~~~~~~~~.:::~.~::.~:.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...

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

III.
Posiadarn udzialy w sp6lkach handlowych - nale:ly podac liczb~ i emitenta udzial6w: ............. .

................ ..Me....d.olf-t-.. . . ,................................................................. .

udzialy te stanowi~ pakiet wi~kszy niz I 0% udzial6w w sp6lce: ...................................... ..
Z tego tytulu osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. ..

IV.

~~~:i~~~ .~~~~.~..~ .~~t~ dO~~~.~.~~~~.~~~~~ .'.i~.~~~ .i. ~~i.t~~~. ~~:~: ...........·.·.·.-.·.·.·.·.-.·.-::: ::·.-

akcje te stanowt~ paktet wt~kszy niz 1&>1o akcJt w sp6lce: ............................................... .

Z tego tytulu osi~gn~lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl~czeniem mienia przynalezuego do jego maj~tku odr~bnego) oct Skarbu Patlstwa,
innej patlstwowej osoby prawnej, jednostek samor~du terytorialnego, ich

zwi~zk6w

lub od komunalnej osoby prawnej

~.~~~~~~:~.~~.~~~;.w.~~~~~~~~~.i~ .~ .~~~.~. ~~~.~~~. ~. ~.~~~~ .~~~~.~ .~~i·s· ~.i.~~~~ ~ .~~.~ nabycia, oct kogo: ........ .
VI.

~... ~~~~~~..~~.i~l.~m.~.~~~~'·l· :~~~~.~..~~~~~. ~~~.: .~.~~~.~~ .i.~~~~~~~~.~ ~~.i~~~~~~.~~i): .........
-

osobtscte .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobarni ............................................................................. .

Z tego tytulu osi~gn~lem(~larn) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. Zar~dzam dzialalnosci~ gospodarc~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac

~om:~:~::.:.~ .~~~~~U~~~.k{~ .............................................................
wsp6lnie z innymi osobarni ............................................................................. .
Z tego tytulu osi~gn~lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
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VII.
I. W sp61kach handlowych ~nazwa, siedziba sp6lki): ...................................................... .

.................... M.~...dll~~·········································································
-

jestem czlonkiem zarzlld~ (o8kiedy): ................................................................... .

-

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

-

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

Z tego tytu!u osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

;·.·;;·~~~~~i~~;~~~; ·.·.·.·:J)l"e'.·.·.~~~·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·:.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.:
-

jestem czlonkiem zar~du (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy ): ........................................................ .

-

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

Z tego tytu!u osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

3. W fundacjach prowa~'ff'.:h dzialalnosc gospodarc~: ............................................... .

..................... M£t;,..~~··········· .. ·····························································

-

jestem czlonkiem zar~du (o3 kiedy): .................................................................. ..

-

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

-

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

Z tego tytu!u osi~gn~lem(c;larn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..

VIII. !nne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia!alnosci zarobkowej lub zaj~c, z

uzyskiwanych z kaZdego tytu!u: . ~.~.G.9.f

podaniem kwot

.t?!!........................................

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

IX. ~kladniki mienia ~chomego o ~~o5ci powy:l:ej }~ ?00 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

:.~.~~~.~.~~~::.~~~.~~.:.~~~.:~~~~.~~~.~~. :::~:~::~:}.J'-::::::::::::::::·::::::·..................

·····················································································································
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CZF;SCB

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

~..........

..T~·I·%..~,.M.X5:1.< ..

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

(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niewla5ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierZf1cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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