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MAJ~TKOW~ dz ............... ».~

.. .

w6jta, zastypcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz<tdzaj<tcej i czlonka organu zarz'ldzaj'lcego gminn<t osob<t prawn<t oraz osoby wydaj<tcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta [IJ

Torun, dnia 30.03.2010 r.
(miejscowosc)
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
ka.Zdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ly wpisac ,,nie dotyczy''.
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odrt;bnego i maj~tku objt;tego malzensk~ wsp61nosci~
m~~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maWku w kr~u i za granic~.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienit;zne.
w czt;sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w CZySCi B zas informacje niejawne
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

dotycz~ce

adresu

CZF;SCA
Ja, nizej podpisany(a), .................. Zygmunt Chlebowski.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ...... 27 sierpnia 1947 roku ............ w Wierzbnie ........................... Zatrudniony na stanowisku
dyrektora szkoly w Zespole Szk61 Nr 8 wToruniu ........................................................................... .
~

......................................................... ' ................. ·'· ... ........................................ .
~

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnia}ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.l584 ze zm.) oraz
usta'.vy z dnia 8 marca 1990 f. o samorza}dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz~ce w sldad malzenskiej wsp61nosci maj~tkowej lub
stanowi~ce

m6j

maj~tek

odrybny:

I. Zasoby pienictzne:
srodki pienit;zne zgromadzone w walucie polskiej: Nie posiadam .................................................. .
srodki pienit;zne zgromadzone w walucie obcej: : Nie posiadam .................. , ................................. ..
papiery wartosciowe: : Nie posiadam ...................................................................................... .
...... .................................................. na kwott;: ........................................... .
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:n.
1.

Dom o powierzchni: ... : Nie posiadam ............... m2, o wartosci: .................. tytu:l prawny: .............. .

2.

Mieszkanie o powierzchni: : Nie posiadam ............. m2, o wartosci: .................. tytul prawny: ........... .

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: : Nie posiadam ........................ , powierzchnia: ............... ..
o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: ................................... ..
tytul prawny: ..................................................... · ...... · .... · .. · .. · .. · .. · .... · · ...... · .... ·
Z tego tytulu osil!gnl!lem(ttlam) w roku ubieg:lym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
Inne nieruchomosci: powierzchnia: : Nie posiadam .................................................................... ..

4.

o wartosci: ................................................................................................. ..

tytul prawny: .............................................................................................. ..

Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podac liczbl( i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowil! pakiet wiykszy niZ 10% udzial6w w sp6lce: ...................................... ..
Z tego tytu:l:u osil!gnl!lem(ylam) w roku ubieg:lym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale.zy podac liczby i emitenta akcji: ..................... ..
nie dotyczy .......................................................................................................... , ......... .
akcje te stanowi<I pakiet wittkszy niZ 10% akcji w sp6lce: .............................................. ..
Z tego tytu:l:u osi<lgll<Ilem(ylam) w roku ubieg:lym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nab_~~em(_~ (nab_~l~6j__l_ll~l!()De~,_z \\'Yl~c~~~~~~nia_Er~a1~~ego_(l~jego m~jl!~ odryb~eg()l_()~J?karb_u Paits~a, -~

innej pail.stwowej osoby prawnej, jednostek samorzl!du terytorialnego, ich zwi<!Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastl(pUj<!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale.zy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: ........ .
nie dotyczy ................................................................................................................... ..

VI.
1. Pro•vadz<;: dzialaluosc go:;pouarcz'!-PJ (nale.:ly podac fanny prawn<): i przedmiot dzialalnosci): ....... ..

nie dotyczy .................................................................................................................... .
osobiscie ................................................................................................... ..
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................ ..
Z tego tytu:l:u osil!gnl!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarzl!dzam dzialalnoscil! gospodarczC}lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nale.:ly podac
fonnt; prawn<! i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie ................................................................................................... ..
wsp6Inie z innymi osobami ............................................................................ ..
Z tego tytu:l:u osil!gnl!lem(l(lam) w roku ubieg:lym doch6d w wysokosci: ............................. .
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VII.
1. W sp6:l:kach handlowych (nazwa, siedz:iba sp61ki): nie dotyczy ...................................................... .

-

jestem czlonkiem zarzqdu ( od kiedy): ................................................................... .

-

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

-

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

Z tego tytu!u osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy ........................................................................................... .
,··
........................................................... ..........................................................
.
_

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiemradynadzorczejPl (od kiedy): ....................................................... ..

-

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

Z tego tytu!u osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fimdacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy ............................................... .
jestem czlonk:iem zarzqdu ( od kiedy): ................................................................... .
-

jestem czlonk:iem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonk:iem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ...... , ...........................................'; ... .

Z tego tytulu osiqgnqlem( ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. Inne dochody osiqgane z tytu!u zatrudnienia lub innej dz~alalnosci zarobkowej lub zajyc, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z ka.Zdego tytulu: 94707,92 .......'.......... : .... ;...... ~ ............................. .

~Tht;.<UJ!?..<&. .f'. e/&(. .. YfQ .. bP:}. 1..~..4................................................................. ..

uH...?.-:.1:-:-.f?..~~~.A.~ ...(.{.oo.,.. ~...................................................................
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
") : samoch'dVWB
Zotp!
pod ac, mark y, mo d e 1·1 rok produkCJl
o
0 RA -1 sooo z1............
: .. ::. ...

mechanicznych nalezy
.. ..................... .

X. Zobowi<!zania pieniyZn.e o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniyte kredyty i pocyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1!zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): Nie
dotyczy............................................................................................................................ .

t

.................................................................................................................... .
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CZF;SC B

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

tJ

cr-toiW / .............
?a-1. ~
.......................
..

.UJAt
(podpis)

(miejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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