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OSWIADCZENIE MA.JA_TKOWE
radnego gminy ·
Torun, dni£/i listopada 2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z
rubryk.
J!. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nic dotycz.i:_.
3. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowi<tzan do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego matzer'iskct wsp61noscict majcttkoWct.
4~
Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie o stanie inajcttkollilym 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 sktadajctcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZE;;SCA
Ja, nizej podpisany(a), JACEK KOWALSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisl<a rodowe)

urodzony(a) 17 pazdziernika 1981 roku w Toruniu
.
Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa Kujawsko- Pombrskiego -lnspektor, Radny Miasta Torunia
(miejsce ZO>trudqi,;mi?, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 rnarca.1990 r. o samorzqdzie 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),
tgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad ma!Zer'lskiej wsp61nosci majatkowej lub
stanowiqce .m6j majqtek odreybny:
·

I.
Zasoby pieniE?i:ne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 206 843,27 zf
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-c~ papiery wartosciowe: TAURONPE TPE - 2805, EASTSIDE ESC - 20500, ARTEFE ATR ASTORIA ACL- 75, EUROIMPLANT EUI- 640.0, LEONIDAS LEO -1427, na kwot~: 16 686,99 zl

35100,

II.
2
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m , o wartos<t:oie dotyczy.
tytul prawny: nie dotyczy · · · ·
··
· · ·. ' .
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, m2 , o waftosc!: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyciy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o warto'sci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6ikach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
uczestniCZq taKie osoby -- nalezy podac liczb~· i emite\ita udziaf6w:

przedsi~biorc6w,

w ki'6rych

................................. :................... :·····················································fJ·If···f):5TV·Cly····································

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nit. 10% udzial6ww sp61ce ..................... :':':.........~ ............................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udzi~ly w innych sp6lkach han~lowych- n~lezy podac ~ic~b~ i emitenta udziaf6w: f\)t·£ .. D:5T\:1 ~y
Z tego tytu!u os1qgnqlem(~lam) w roku ub1eg!ym dochod w wysokosc1: ............... : ................................................. ..

IV.

.

'

.
' ~'

'

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq_ takie osoby - nalezy poda6 liczb~ i emitenta akcji:

~-k~i~-t~-~t~-~-~~i~-;;~ki~·i·~;~k~-~v·~;i·1·a~i~-~k~ii·:;·~·p·6·~~~:·::::::::::::::::::::::::::J\)\::r::::::D?.fY.:cl<:::::::::::::::::::·
Z tego tytulu osiqgnq_lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................................. ..
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handl~wych- nal;zy podac lic.z~~ i emitenta akcji: }\)t·f.... ·V5J.y(;}?y.. ·
Z tego tytulu osJqgnq_lem(~!am) w roku ub1eglym dochod w wysokosc1: .................................... :-: ............................ .

v.
Nabylem(am) (naby! m6j malionek, z wy!q_czeniem mienia przynaleznego do jego majq_tku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzq_du terytorialnego, ich zwiq_zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujq_ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drod?:e P.rzetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo· .......................................................... ,N.l.f: .... :t?:¢1.'(.(2('C(............................................ .
VI.

1.

Prowadz~

dzialalnosc gospodarczq_ (nalezy poda6 form~ prawnq_ i przedmiot dzialalnosci):

......................... .

=~~~~~~~e;·~~·~·y~i~~~b~;;;i·:.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NX:t::::::~S22LY..CZt::::::::::::::::.

Z tego tytulu osiqgnq_lem(~lam) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: ............... : .. ,.............................. .
2. Zarzqdzam dzialalnosciq_ gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

po~c f~~~~~~e:~~:.~:::~Zt·:~~:~~~~~~:~-~~!.·:~~:·:·:::::~:.:::::·::~.:::·:::.::~~.N::~:-:~~.:~::·:.~~~~~~0>:::·:·::::::.:·:·:·:::::::·.······
Z tego tytulu osiqgnq_lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................................. ..
VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...................................................................................................... ..
- jestem czlonkiem zarzq_du (od kiedy): ..............................
~Ty~:~':<.;>.,.,.,-:
. t em czIon k.1em ra d y na dzorczeJ. (o d k'1ed y): ........................................................................................................
( b:::C
··· ·
'- '-'· '
- Jes
..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...........................................................
.. ............................ .
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(fiJiam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
............... ..

f'\J..i. ..

s-.. . .

..... ., ......................... ..

VIII.
lnne dochody osiq_gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
~
1.
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
.

UMWK-~.I-X21738,62zl '/).VJA..DUR. 0 rvQ.~·-it~Q..gd\1(0,...'(''6\.JJJ..k.,oi}Sw

UMT-dJetaradnego-I-XI16851,10zl_
UMTMKRPAI-XI -2224,00z!..,.l:)..dJ_i,oJ..
S~dzia pilkarski- ~- 600,00 zl
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IX.
Skladn1ki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mark~. model! rok produkcji): Citroen C4, rok produkcji 2012.

q

1~ ck:!oc..J.~'

mech~nicznych nalezy podac

X.
Zobowiq_zania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciq_gni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): )\:!·L·f'..

:l)s;l.TyC!'-(

cz~sc

s

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