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Toruń,

12.04.2016

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązan8jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupe·lnego wype·Jnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdL0ą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy'".
o

Oso b<! sldadCJjąca oświadczeni e obowiązan8 jest określić przynależność poszczególnych skl<tdników

-'-

rnajątkowych,

dochodów i

zoboWiązc11l

do maj()tku

odrębnego

i maj()tku objytego

l11<l~że1iSk(! wspólnością

majątkOW().
Oświadczenie majątkowe

4.
5.
6.

dotyczy

majątku w

kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmąje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są inform<tcje jawne, w części B znś informacje niejavvne dotycZi)Ce adresu
z8mieszkania skład8j(!cego oświmkzenie oraz miejsca po~ozenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Jf!,

niżej

Adam Ryszard Orgacki

podpis8ny(8),

(imiona i nazwisko oraz nazwiskO rodowe)

29.03.1964 r. w

urodzony( a)

Chelmży

Zespół Szkół

nr 31 w Toruniu- dyrektor

(miejsce zatrudnieni8, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu

się

z przepisami ustm:vy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

gospocla,-czej przez osoby

pełniqce

s~unorz~1dzie

ustawy z dnia 8 marca l 990 r. o

gminnym (Dz. U. z 2015 r ... poz. l S l 5 ze zm.), zgodnie z ar t.

t~i

ustawy oświ8dczam, że posiadam wchod7.()Ce w
stanowiące mój majątek odrębny:

24h

I. Zasoby

środki pieniężne

walucie po!skiąj:

zgromadzone w walucie obcej:

nie dotvczv
nie dot\'CZV

pflpiery W<Jrtościowe:
L

IKZE

skład

pieniężne:

środki pieniężne zgrom<~dzone w

na kwotę

l l. Ubezpieczenie Inwestycyjne na

działalności

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

8201,90 zl
kwotę

19334,46 zł

mcdżellskicj

wspólności

n18jątkovvej

lub

n.
nie do tv czy m2, o wartości:

l.

Dom o povvierzchni:

2.

Jvlieszkanie o powierzchni: 30m 2, o war! ości: 120 000 zł
tyttd prawny: loknl

3.

wlnsno.~ciowy

stanowi<1<'Y

oclręhn:-1 nierurhomoś{'- vvłnśl'icicl

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie

o

v-.rartości:

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

. ..... tytu1 prawny: ..

dotyczy, powierzchnia:

.. rodzaj zabudowy:

lytu1 prawny:
Z tego tytułu osil}gnry-lem(ętnffl) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotvczy
o

wartości:

tytu·J prawny:

III.
rosiadam udziaJy w spóJkach hand!ov-lych-

należy podnć liczbę

i en1itent<t udzia·lów:

nie dotvczv
udzia-ły te stanowią pakiet większy niż J 0% udzialów w spóJce: nie

dotvczy

Z tego tytu·lu osiągną+en1(ęiTIB-rj w rokuubieg!"ym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadarn akcje w spó-Jkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotvczv

akcje te stanowi() pakiet większy ni Z l0% akcji w spóJce: nie dotvczv
Z tego tytu1u osiągnąJem(ę+atrt) w roku ubieglym dochód

\N

wysokości: nie

dotvczv

V.
N<~bylem(flffl.) (nabylmQj m<'dżonek,

wyłc!czeniem

z

mienin

przynależnego do

innej pa1istwowej osoby prawnej, jednostek samorz()du terytorialnego, ich
n<~stępujące

mienie, które podlega1o zbyciu w drodze przelargu ·

jego

m<~iątku odrębnego)

związków

ncdeż.y podać

lub od

opis mienili i

od Skarbu Pa!lstwa,

komun<~ln~j

datę

osoby

prawn~j

nabycia, od kogo:

nie dotvczv

VI.
l. Prov,:adzę dziafalność g:ospod(lrCz()r2 J (należ.y podać. formy prav·mą i przedmiot dziRlalności): nie dotvczv
osobiście

wspólnie z innymi osobami
Z 1ego tytułu

osiągnc)lem(~ w

2. ZarZ<!dzam

działalnością gospodarczą

roku

ubieg~ym

przychód i dochód w wysokości:

lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej działalności (należy podać

formę pr<Iwną i przedmiot clzi<IIalności): nie dotvczv
osobiście ..

wspólnie z innymi osobami
Z tego

tytułu osiągną~ern(ęłaffl) w

roku

ubiegłym

dochód w wysókości:

2

VH.
I. W spóJkach hnndlowych (nazwa, siedzibn spóJki): nie dotvczv

jestem czJonkiem

zarządu

(od kiedy): ..

jestem cz~onkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestem

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy).

tytułu osiągnąlem(ęfa.rf'l) w

Z tego

.2. V..l spóldzielniach: nie

roku ubieglym dochód

\V wysokości:

dotvczv

jestem cz~onkiem zarz~du (od kiedy): ..

jestem członkiem rady nadzorcze/~] (od kiedy): ..
jestem członkiem komisji rewizY.inąi (od kiedy): .
tytułu osiągnąkm(ęłaffiJ

Z tego

y,:

roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

..

_,_ W fundt~c;jach prowadzących dzia-leliność gospodarczą.: nie dotvczv
jestem członkiem zarz~)clu (od kiedy):.

jestem cz-lonkiem

r<~dy nadzorcząj

(od kiedy):

jestem czł·onkiem komisji rewizyjnąi (od kiedy):.

Z lego

tytułu osiągnąkm(ęfam)

w roku

ubiegłym

dochód

w wysokości:

\ 1III. Jnne dochody osi<)gane z tytułu zatrudnienia lub innej dzia-lnlności zarobkowej lub 7.ajyć, z podrllliem h-vot
uzyskivv~nych

z

z k<~żdego tytu-Ju:

tytu·fu zc::ttrudnienia: 71 078,43

z tytułu

U!llOW)'

o dzielo: 374,31

z tytułu socjalnego:

I 912,93

zł

zł
zł

IX. Składniki mienia ruchomego o w<~rtości powyżt;i
podać mmkę,

lO 000 z-lotych (w przyp(!dku poj(!zdÓH' rnechanicz.nycll należy

model i rok produkcji): nie dotvczv

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej

l O 000 z-!'otych, w tym zaciągnięte ]\redyty i pożyczki oraz warunki,

jakich zosla-ly udzielone (v-..'obec kogo, w Z\·viązku zjakin1 zdarzeniem_, w j8kiej wysokości):

3

nie dotvczv

MI

Pm.vyższe oświadczenie ski ad<'! m świadomy( a). iż 11<'1 podstavvie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie niepr<~wdy lub
zmajenie prawdy grozi kara pozbcnvienia wolności.

Tonu\, 12.04.2016 r.
(mit:iscowość,

lI J

data)

(podpis)

Niewlaściwe skreślić.

]2] Nie dotyczy dzi<'l~cdności wytwórczej \V rolnictwie w znkresie produkcji
gospodnrstwa rodzinnego.
]3/ Nie dotyczy rCid nadzorczych spółdzielni mieszkflniowych.

4

roślinnąj i Z\vierzęcej,

v.,r formie i

z<~ kresie

