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RADY MIASTA TORUNIA

Dz.U.03.34.282
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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

r

IQ.&w.~........ , dnia~~Q~A~r.

{miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawd(l, starannego i zupetnego
wypetnienia kai:dej z rubryk.
2. Jei:eli poszczeg61ne rubryki nie znajduj(l w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisa(; .. nie
dotyczy".
3. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w
majcttkowych, dochod6w i zobowictzari do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego mati:eriskct
wsp61noscict majcttkow(l.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granic(l.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczctce
adresu zamieszkania sktadaj(lcego oswiadczenie oraz miejsca potoi:enia nieruchomosci.

CZE;SC A

...

~~~~~~mr.: k£:U:1. ...12.Y..t.fr.~.f\. ......................................................
{imiona i nazwisko or;rz n~~o rC)#lpyl~

l\.1/.o.KCf·~·····t.( ..:l....
.J.:Y..~Oc...t..n-:hL.......................

urodzony(a)

l ..'f..<........................................................... we.
()

.

A

:~:~:~::::~.a:-r.1' C.:2..y.. ...... t .... Rit1>.N.\< ..... M./.IiST.fi.... TO~UN!.r.r............................................ .
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzctdzie gminnym (Oz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. 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, i:e posiadam wchodzqce w skfad
mafzeriskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrybny:
........1,.

I.
Zasoby

pieni~i:ne:

. ~~8.fl..~~-~-.~.~~~~~~-~-~-~--~-~~-~.~-~~~. :.~~~-~~~!: . . . . . . . . ..

~r.~~~:tea~fY.cz~y~~~-~-~-~-~-~-~-~-'.~-~~~-~~~~j.:........................ .

-

papie~artosciowe:

..tv. .lE:........ OTY..l.'Z. ~......................................................................................................... .

~hl.~~~o:r.x.c2.~ ...........................................................................................................................
II.
1. Dom o powierzchni: NJ~ ... :'D.OTY.~Z.,~ ................ m2 , o wartosci:

--

tytuf prawny:

:z:··Mi~~·~k~~i~·~·;;~~i~·~~~h~~~·:::&~:~:G:o:::A:::::::::::::::::::·~;:·~·~~rt~~~i·:··roi5~ooo·;r····
tytuf prawn~.:J 1

..h.)..t: .tf.S.V. .~.C ...............................................................................................................................
3. Gosp?darstwo rolne:
\
v
.
.
rodzaJ gospodarstwa:

N... E ...J:>.OTi.\.2 ..\.............. , pow1erzchn1a:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:

-

tytuf prawny:

1

Z tego tytutu osi~gn<ltem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

.. N.l.E.'l?.O::tV.C1 .................. .
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia:

.N .L£.... ::D IC.7.T.Y. t l.':f..................................................................................................................... .
o wartosci:
.. :~..................................................................................................................................................
tytut prawny:

-

Ill.
1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
w

przedsi~biorc6w,

~~~.~.~~~{~t.i~n~~ .~~.~~~.~. ~~~~~.~. :.~~~.~.~~~.~~~. ~. ~~~~~~~~. ~~~i·~·t·~~:......................................... .
udziaty te stanowi<l pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tce:

-

Z tego tytutu osi<lQn<ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam udzi~ w i~ych sp6tkach handlowych -

.N.tE.....'D.Ot:'.., t 7..,

·-

Z tego tytutu

osi<lgnqtem(~tam)

nalezy poda6 liczb~ i emitenta udziat6w:

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

···································································
IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w,

w~~f€.~.~.1f~~tt.q~~~.~~.~.~~.~.~~~~~.~.:.~~.~~.~~~~.~~.~.~~~~~~~~.~~~!.i~ ................................................
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce:

.·.-. .............................................................................. ..
Z tego tytutu

osi<lgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

-~···························································

2. Posiadam akcjE} w.lr.nych sp6tkach handlowych- nalezy poda61iczb~ i emitenta akcji:

.\\llC..'D..O.'r..1..\...:k'i.
Z tego tytutu osi<lgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
... ~ ...................................................... .

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wyt<lczeniem mienia przynaleznego do jego majl:ltku odr~bnego)
od Skarbu Par'istwa, innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj<lce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy P.Oda6 opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

.N.. \.G:': ... :-::i).Q1:~.(.2.~ .................................................................................................

VI.
~.t:.f~~~~~~~~i,g~spodarczq (nalezy poda6 form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):
-

osobiscie

-

wsp61nie z innymi osobami

. N~~~G::~.~~~i9f.~~~.(.:~~~) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzl:ldzam dziafalnosci<l gospodarcz<llub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

~~.t~~~1)~~.ez~~. :~~~~. :.~.~~~:. ~ .~~~~·~·~·i·~·t· .~.~~~~~~.~.asci):

--

osobiscie

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

w~.~_lnie z innymi osobami

VII.
W sp6tkach handloyyych (nazwa, siedziba sp6tki):

...\\J.trs:; .... :D.O.T':.I.t,'l..~ .............................................................
2

.N!_l~~~~~~Cl~~~~~~ .~~~.~~~~.::.:................................................. ······

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.N..t£... :D.:o:r:Y..t]j'...................................................................... .

. i~J.~~r..~:0.8..~1..Vl~~~~j·i·~~.~~~:!~~!.~~~.~~~~:?~ ....................... .

~.~I~~~~~TI~~1.~}.~~~~~~.~.roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:
VIII.

lnne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajt?6, z podaniem
kwot uzyskiwanych zlazdego .~tufu.A

o

~.\ti:f f.\ .. RJr.:rns. li G:-10.............. ~ .•. 4. II?. .. ..ff.,t,..................................... ..

1

IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

~~~i?..~.~.O.Y.~c.l.~~~~.~.~~~.:.~~~~~~j.i~':"'''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
X.
Zobowiqzania pienit?i:ne o wartosci powyzej 10.000 zfotych, w tym zaciqgnit?te kredyty i pozyczki oraz
warunki,
na jakict!._zos ~ ud~iel~ne (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarz:piem, w jakiej wysokosci):d

KQ£P.'1.t...):( ..1 A.....2+t .. N 01-V'f W ¥-IJJf\-W\\<.0 -"DO~~~'C'•v~lLt..-1 "g(tN~A..U <!'P LV21EL~~~H
~ t.V_~:v~O->C\ 99.000£. 2.11-Cl~&-tJil(TY kl !10J1Q,,. ~~ ()~Rt:S :J..P l..AI
CZE;SC 8

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

)

T.o.R.\J.Ii... +.A~.03. . W.A.h
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(miejscowosc, data)
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