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Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJA_TKOWE

radnego gminy
Torun, dnia 23.04.2011 r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba sktadaj~tca oswiadczenie obowi~tzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia ka:Zdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujl\ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ... nle dotvczy".
3. Osoba sktadaj~tca oswiadczenie obowi~tzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w maj~ttkowych,
dochod6w i zobowi~tzan do maj~ttku odrqbnego i maj~ttku objqtego matzensk~t wsp61nosci~t maj~ttkow~t.
4. . Oswiadczenie o stanie maj~ttkowym dotyczy maj~ttku w kraju i za granic~t.
5. Oswiadczenie o stanie maj~ttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniqzne.
6. W czqsci A oswiadczenia zawarte Sl\ informacje jawne, w CZQSCi B zas informacje niejawne dotycz~tce adresu
zamieszkania sktadaj~tcego oswiadczenie oraz miejsca poto:i:enia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizej podpisany, Marian Michal Fr~ckiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 7Iipca 1951r. w Toruniu
Przewodnicz~cy Rady Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz1:1:.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 wchodzace w sklad
malzenskiej wsp61nosci majatkowej lub stanowi1:1:.ce m6j maj1:1:.tek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~:lne gromadzone w walucie polskiej: 39 300,00 zl
- srodki pieni~:lne gromadzone w walucie obcej: 2 439,65 EURO
- papiery wartosciowe: IKE zr6wnowazony
na kwot~: 39 462, 45 zl

II.
'
1. Dom o powierzchni: 186,12 m 2, o wartosci: 400 OOOzl
tytul prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 74,18 m 2, o wartosci: 200 OOOzl
tytul prawny: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu-przydzial
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi~1:1:.lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:- 1. Dzialka budowlana zabudowana domem z pkt 1
powierzchnia: 832 m 2
o wartosci: 75 OOOzl
tytul prawny: wlasnosc
4) 2. Dzialka pracownicza o pow. 300m2, wartosc 25 OOOzl
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4) 3. Garaz 15,9 m 2, wartosc 25 OOOzl, wlasnosciowe prawo do garazu

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,
w kt6rych uczestnicz<t takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowi<tpakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi&gn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie
dotyczy
Z tego tytulu osi&gn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w
kt6rych uczestnicz<t takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi<tpakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi&gn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 304 akcje TU
UniqaS.A.
Z tego tytulu osi&gn<tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi~galem dochodu

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyl<tczeniem mienia przynalemego do jego maj<ttku odr~bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<tdu terytorialnego, ich zwi<tZk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~puj<tce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz<t (nalezy podac form~ prawn<t i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie wlasna dzialalnosc gospodarcza- posrednictwo ubezpieczeniowe
- wsp6lnie z innyrni osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi&gn<tlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie osi~gn~lem
przychodu i dochodu
2. ZarZ<tdzam dzialalnosci<t gospodarcz<tlub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form~ prawn<t i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
- wsp6lnie z innyrni osobami nie dotyczy
Z iego tytuiu osi&gn<tiem w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz<tdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi&gn<tlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
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VIII.
Inne dochody osil:lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka.Zdego tytulu:
- stosunek pracy w TU Uniqa S. A. - 213 980,75 zl,
- stosunek pracy w Uniqa TU S. A.- 13 098,01 zl,
- Mlodziezowa Sp61dzielnia Mieszkaniowa- Przewodnicz~cy RN, dieta- 8 145,00 zl,
Krajowa Rada Sp61dzielcza- Czlonek Zgromadzenia Og61nego, dieta- 6 536,00 zl,
- Rada Miasta Torunia, dieta 16 136,31 zl,
- Odszkodowanie Uniqua TU S. A.- 977,00 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
niileZy podac mark~, model i rok produkcji): Audi A6, rocznik 2007, Volkswagen Golf, rocznik 2009

X.
Zobowi'l.zania pieni~zne o wartosci powyz.ej 10.000 zlotych, w tym zacil:lgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'l.Zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- kredyt hipoteczny DOM, PKO BP, wzi~ty w 2007 r. w kwocie 298 425,35 zl, pozostalo do splaty
153 403,51 zl- zakup mieszkania,
- 15% udzialu w kredycie hipotecznym ,Wiasny k~t" w PKO 142 393, 23 zl- zakup mieszkania.
CZF;SCB

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

Torull, 2011-04-23
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