URZA,D MIASTA TORUNIA
Wydzia! Organizacji i Kontroli
WnU!.nofo dnia
r!)J ·or_, · W .f[;

,
OSWIADCZENIE
MAJ.t\TKOw:r;·v

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

L.dz ......................~
w6jta, ;;:ast~pcy '\rejta, S@kntarza gmiay, skarlmika gmiay, kierewaikajethtestki etgani:z:aeyjnej gmi!!y,
osoby zarz'!<izajl¥1e.i i ezloaka orgar111 zarz!jtlzajtteege gmiHIIEt esebtt pravvn~t 81!\:z:. osoby wydajEtcej ·
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

... T..Of.. ~ .1~. .. .......... ...

.....;>~·.. 9.~.. J?.!~.:-: .....
(dnia)

(miejscowosc)

UWAGA:
I. Osoba skladajftca oswiadczenie obowil(zana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wype!nienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujl( w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajftca oswiadczenie obowil(Zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majl(tkowych, dochod6w i zobowiftzan do majl(tku odr~bnego i majl(tku obj~tego malzenskl( wsp6lnoscil(
maj'(tkow'(.
4. Oswiadczenie maj'(tkowe dotyczy maj'(tku w kraju i za granic'(.
5. Oswiadczenie majl(tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte S'l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawrre dotycz'(ce adresu
zamieszkania skladaj'(cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a), ......~.IJ.

':>io.!Jw ..,;;:;>,h~,i;,ko...........................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

t

~.?:.!~..f.~.~.? ......................... w ...... R.e.~L0.:........................... .
..... ... ..V.n{Y... _(Y,i.~J:w. ..... T.9. .t.<.:«. ~~....~. J<:-i, ~..,.:). 1-l.~..: L ...~.4-\.~ ~.................. .
........ .... ..... .... .. ...... ... ............ ... ... ...... ... ...b 'f.f-"' w~~~ ... .p.o.<:\<0-.:l<fJ.............. .
urodzony(a) .....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialaluosci
gospodarczej przez osoby pelnillce 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 2013 r., poz. 594 ze
zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wekeEI;o;etee w sklaEI reaR:el!skiej WS]3Sh'lesai
majactkewej l!!a stanowi'lce m6j maj'ltek odr~bny:

I. Zasoby pieni~:ine:
-

_
srodki pienil'zne zgromadzone w walucie polskiej: ................~. G~P. 1 .!!f.l .':I.............. .

~:~;::::.:~~=~ ~~~"''' "7'

~~

........................................................ na kwot~: ........................................... .

1

II.
Dom o powierzchni:

1.

M.

k

·

h\t ..~!-6··· m2, o wartosci: .................. tytul prawny: .............. .
clln' ?.O ')

•.

2

'

I

·

1es?,a~~~~~)J~z ,g~;~+~~.;, m~":~,h,~ ... ~f~)(je.;~:r

2.
3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:

Vll't'Ot..)(l,

prawny: .......... ..

.1:1~~~'1·/·'~~ ... J!~f~rzchnia: ... f?.~;?G.~o/.

o wartosci: ..... Ji.:?,}NQ~;,:- .............. rodzaj zabudowy: '~;'"f"~ ,),')),~"\: ..C..&.w1••(,,< j"''f"J.cy~
tytul prawny: \,\~f;1.0.C!'l. ~q 1.C .. ~"4·~" ),'),a.'>?.~)~... ·~UJ~b
0(•:(. ~p ~

..... (. .1.{!.?...

z tego tytulu osiqgnaJem(<;!am) w roku ubieglym przY,ch6d i doch6d w wysokosci: ... 1:\:\?. A!~rt)
4.

!nne nieruchomosci: powierzchnia: ..........

1'\~ .. ·~· ....................................... .

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

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy r.o ac liczb<; i emitenta udzial6w: ............ ..

... ...... ...... ... ........ ....... .. ......... ...... ..0.TL ....................................................... .
udzialy te

stanowi~ pakiet

Z tego tytulu

wi<;kszy niz I 0% udzial6w w s

osiqgn~!em( <;lam)

Ice: ...................................... ..

w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.

Posiadam akcje w sp6!kach handlowych - nalezy podac liczb<; i emitenta akcji: ... }\)~ .. ~rJ

akcje te

stanowi~ pakiet

Z tego tytulu

.

wi<;kszy niz I 0% akcji w sp6!ce: .............................................. ..

osiqgn~lem( <;lam)

w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .............................. .

V.
Naby!em(am) (naby! m6j ma!zonek, z

wy~czeniem

mienia przynaleznego do jego

innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich

maj~tku

zwi~zk6w

odr<;bnego) od Skarbu Panstwa,

lub od komunalnej osoby prawnej

~.~st<;~~j~~~. ~~~~ie,..k:or~ ~~.dleg.~!o. z~yci.~ ;:.~~nn~~.targ~..-. ~~lez~ .p~d~.c .~~is..mi.~~~a. i.d~t." nabycia, od kogo: ....... ..
VI.
2

1...
-

~ro~~d~".'dz.i~!~ln~sc.g~~P.~~a~~~~~ 1 (~a~:; .P~t1;~.~ .P.~~~.~~ i. ~rz.~d.~~~t .d~.i~~~l~os.d): ........ .
osobiSCie .................................................................................................... .
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .

Z tego tytu!u osiqgn~lem(<;lam) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. Zarz~dzam dzia!alnosci~ gospodarcz'llub jestem przedstawicielem, pe!nomocnikiem takiej dzia!alnosci (nalei.y podac
form~

-

prawn!t i przedmiot dzialalnosci):

1).~ ... ~
................................................... .

osobiscie ........................................

wsp6lnie z innymi osobami ................... ~ ..................................................... .
Z tego tytulu osiqgn!llem(,lam) w roku ubieglym docli d w wysokosci: ............................ ..

2

;'~:p61kach

handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .......

hl'k ..~ ........................... .

.....................................................................................................................
-

jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): .................................................................. ..

-

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

-

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

Z tego tytulu osi'tgn'llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
;·.. ~ ·~~~;~~·i~l~;~~~; ·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·.·. ·.·.·.·.·.·. ·. ·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.~~·········~····· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:

·····················································································································
-

jestem czlonkiem zarz'ldu ( od kiedy): .................................................................. .

-

jestem cz!onkiem rady nadzorczejPl ( od kiedy): ........................................................ .

-

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

Z tego tytulu osi'tgn'llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..

3:.:

~ :fu~d~cJac~ :pr~~a~z'lc:yc~ .d~i~laln~s~:~~sp:o~~rc~'l~ :·:·:·:·~· :·~
:·:·:·

:· :·

:·:·:· :·:·:·:·:·:· :·:·:·:·:·:· :·:·. :·:·:·.:·:·

-

jestem czlonkiem zarz'ldu ( od kiedy): .................................................................. ..

-

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

-

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

Z tego tytulu

osi'tgn'llem(~!am)

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

VIII. Inne docbody osi'tgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: ......................................................... ..

.. .... ...........lt.Y!\9~.. .o.. r'AA ·~· .. ~ ....~~~.... .r.1!J !-h~ l ....?.t )51~.'-~f/......... .
........... ...... ......... ... ... ... ... ............... ... ... ...... ~~ { ..... ~ .~ ..0.22..;~ .0...}).......... .

.....
1
::::::::::::::::::::::~:~~~~~:~::~~G:::::'~~~:~~~~:~:::::~~:::f~:::.:·::::~~~:~:::::::::::

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcj i): ......................................

······~··············································································································
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CZJiiSCB

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

".. "..{;).@.." .... "... ""
(miejscowosc, data)

(podpis)

111 Niewlasciwe skreslic.
121 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz<;cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
)31 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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