Torun, dnia 18 kwietnia 2011 r.
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1.

Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
skladnik6w majcttkowych, dochod6w i zobowictzan do majcttku odr~bnego i majcttku
obj~tego maaenskct wsp61noscict majcttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
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 skladajctcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZJ;SC A
Ja nizej podpisany(a), Michal Jakubaszek, urodzony(a) 16 wrzesma 1981 roku w Toruniu,
zatrudniony w ,Kancelaria Adwokacka, adw. Artur Brzuszkiewicz, adw. Zbigniew Burszewski
sp6lka partnerska" jako aplikant adwokacki, 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 wchodzace w sklad mal:Zenskiej wsp61nosci majatkowej lub
stanowiq_ce m6j majq_tek odr~bny:
I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 17.000 zl,
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
- papiery wartosciowe: (akcje)- PKO BP ·1331, TAURONPE • 934, GPW ·50,
na kwot~: 66.285,23 zl
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy, tytuf prawny: nie dotyczy,
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2. a) Mieszkanie o powierzchni: 78,70 m , o wartosci: 290.000 zl
tytut piawny: sp6tdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu (1/2
2
b) Mieszkanie o powierzchni: 29,90 m , o wartosci: 168.500 zl
tyM prawny: odr~bna wlasnosc lokalu mieszkalnego

uuzia~u)

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuf prawny: nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnq_fem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci: garaz
powierzchnia: 16m2
o wartosci: 20.000 zl
tytuf prawny: sp6ldzielcze wlasnosciowe prawo do garazu (1/2 udzialu)

Ill.

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq_ takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
nie dotyczy, udziaty te stanowiq_ pakiet wi~kszy niz 10 % udziat6w w sp6tce: nie dotyczy,
Z tego tytutu osiqgnq_tem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy,

2.

Posiadam udziaty w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
nie dotyczy,
Z tego tytufu osiqgnq_tem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

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

prawnych
w kt6rych uczestniczq_ takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy, akcje te stanowiq_ pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6fce: nie dotyczy,
Z tego tytufu osiqgnq_tem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

lub

przedsi~biorc6w,

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych- nalezy podac
nie dotyczy,

liczb~

i emitenta akcji:

Z tego tytufu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytq_czeniem mienia przynaleznego do jego majq_tku odr~bnego)
od Skarbu Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostki samorzq_du terytorialnego, ich
zwiq_zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujq_ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu- nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1.

Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq_ (nalezy podac form~ prawnq_ i przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnq_tem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzq_dzam dziatalnosciq_ gospodarczq_ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form~ prawnq_ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnq_tem(~fam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
jestem cztonkiem zarzq_du (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
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VIII.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
- z tytulu umowy o pracQ w Kancelaria Adwokacka adw. Artur Brzuszkiewicz, adw. Zbigniew
Burszewski sp61ka partnerska - wynagrodzenie 2.865,00 zl
- z tytulu umowy o pracQ w Hotele Solaris sp. z o.o. Fabryka W6dek Kopernik Oddzial Toruri wynagrodzenie 24.318,73 zJ
- z tytuJu zbycia papier6w wartosciowych - 1.698,88 zJ
- dieta radnego - 1.598,54 zJ

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zt (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~. model i rok produkcji):
- Skoda Fabia (2000) - 12.000 zJ, Skoda Octavia (2003) - 21.000 zJ (wsp6JwJasciciel)
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X.
Zobowiq_zania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zt, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiq_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w EFG Eurobank Ergasias S.A. z dnia 07.01.2008 r. na
okres 40 lat, indeksowany do waluty obcej CHF ze zmiennct stopct procentowct ustalanct jako
suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz stafej mari:y banku w wysokosci 1,25 punkt6w
procentowych w wysokosci okofo 57.100 CHF (na dzieri 31.12.2010 r.)

CZE;SC B

Powyi:sze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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Toruri, dnia 18 kwietnia 2011 roku
( mlejscowosc, data)
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