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RAD"~{ MIASTA TORUNIA

Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJA.TKOWE
radnego gminy

(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawdot starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotvczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w maj~tkowych,
dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego ma!Zensk~ wsp61noscict maj~tkow~.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie o stanie maj~tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci 8 zas informacje niejawne dotycz~ce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
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po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq_dzie gminnym (Dz. 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, ze posiadam wchodzqce w sktad matzer'lskiej wsp61nosci majq_tkowej lub
stanowiq_ce m6j majq_tek odr~bny:

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w,

w kt6rych
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akcje te stanow!C!. pakiet wi~kszy niz 10% _akcji w sp6l~e: ···~·····~:~·····
. .... : ......................... .
Z te~o tytulu o~IC!.9~C!.lem(~la';1) w roku ub1eglym dochod w wys~k?SCI. ;~C:.:C.····~'· .. ~~L····
2. Pos1adam akq~ w 1nnych spolkach handl?wych- nal~zy podac lic_z~~ 1em1tenta f!kCJI:
.. . .e ... z~~Z."~
Z tego tytulu os1qgnqlem(~lam) w roku ub1eglym dochod wwysokosc1: -~U-- . . . . ~-········ ......... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Par'istwa, innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
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Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w

~~~p-6lkach han~lowych

s!edzi~a

~osci: .................................................................. .

~4;;:.:#~~-::&0}.......................................... .

(nazwa,
sp6lki): .....
- Je,tem czlonk1em zarzqdu (od k1edy). ···:·······:~·····-~ ~... .
................................................ .
-!estern czlonk~em rady_ n_~dzo~czeJ ~od kle_dy). ········-~·-··!'· . .
..... ··~········································
.. C?t.--············.·······~fY···:L·······
- Jestem czlonk1em komiSJI rewlzyJneJ (od k1edy): ··········~······· ... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosc· . ....<:.-~·~Z:-t:/: ....~·-"';;7-o.-;,

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub i

ej dzialalnosci zarobko~ejfiujl, zaj¥,6 z _.Podaniem kwot

::yskiwaoychzka±degocy1uh ···z~;..7N_i-=f{t{tj1~~····················
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X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki o_r~~aru~...:./
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): -~~-~~c;:?
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Powyzsze oSw1adczen1e skfadam·swfadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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