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OSWIADCZENIE MAJA_TKOWE
radnego gminy
Torun, dnia 26.04.2013 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
,
1. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z
rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac .. nie dotyczy".
3. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzan do majcttku odrQbnego i majcttku objQtego mati:enskct wsp6lnoscict majcttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQ:Zne.
6. W CZQSCi A oswiadczenia zawarte set informacje jawne, w CZQSCi B zas informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania sktadajctcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ~SCA

Ja, nizej podpisany(a),

Barbara Kr61ikowska-Ziemkiewicz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16lutego 1953r. w Nieszawie
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzCJ.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 skfad ma!Zer'lskiej wsp61nosci majqtkowej lub
stanowiCJ.ce m6j maj§tek odrebny:

I.
Zasoby pieni~zne: :.
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 142 327,29 zt
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~: nie dptyczy
II.
2
1. Dom o powierzcf.lni: 220,2 m , o wartosci: 370.000,00 zt
tytuf prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2 , o wartosci: nie dotyczy
tytuf prawny: nie' dotyczy
3. Gospodarstwo rc;>lne:
rodzaj gospodarstwa: 15/100 udzialu w gospodarstwie rolnym niezabudowanym, powierzchnia: 0,906 ha
o wartosci: .45.000,00
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuf prawny: wtasnosc osobista
Z tego tytufu osi~nqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: 1. nieruchomosc zabudowana 0,0529 ha;
2: nieruchomosc niezabudowana 0,09024 ha.
o wartosci:
1.:30.000,00 zl;
2. 3.000,00 zl
tytuf prawny: 1. wlasnosc osobista;
2:: wsp61wlasnosc matzel'iska.
Ill.
1. Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub
uczestniCZCJ. takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
Nie dotyczy

)-

przedsi~biorc6w,

w kt6rych

udziafy te stanowiq_ pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6fce: nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnq_fem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udziafy w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
1. KOMBIA sp6tka z o.o.- 40 udziat6w;

2. lnwestor KOMBIA sp. z o.o. - 50 udziat6w
Z tego tytulu osicignq_fem(~fam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
1. Nie dotyczy;
2. Nie dotyczy.
IV.

1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
uczestniczq_ takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

przedsi~biorc6w,

w kt6rych

Nie dotyczy

akcje te stanowiq_ pakiet wi~kszy nii: 10% akcji w sp6/ce: nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnq_fem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje winnych sp6fkach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnq_fem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
'

v.
Nabyfem(am) (nab}l! m6j mafzonek, z wylq_czeniem mienia przynalei:nego do jego majq_tku odr~bnego) od Skarbu
Par'lstwa, innej par\istwowej osoby prawnej, jednostek samorzq_du terytorialnego, ich zwiq_zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujq_ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: riie dotyczy
VI.

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq_ (nalezy podac form~ prawnq_ i przedmiot dziafalnosci): .................................. .
osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z inriymi osobami nie dotyczy
Z tego tytufu ~siqgnq_fem(~fam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzq_dzam dZialalnosciq_ gospodarczq_ lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalei:y
podac form~ prawnq_ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytufu qsiqgnq_fem(~fam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.

,

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): .lnwestor Kombia sp. z o.o. w Toruniu
- jestem czfonkiem zarzq_du (od kiedy): od 1 sierpnia 2012r.
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnq_lem(~fam) w roku ubieglym przych6d - 8.338,96 zl i doch6d w wysokosci: 7.893,96 zt

VIII.
;
!nne dochody osic1gane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
198.808,25 zt
uzyskiwanych z ka~dego tytulu:
1. umowa o prac~
22.257,36 zt
2. dieta radnego
3. emerytura
34.690,88 zt
IX.

zaj~c.

z podaniem kwot

,

Skfadniki mienia ru¢homego o wartosci powyi:ej 10.000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalei:y podac
mark~. model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiq_zania pieni~i:ne o wartosci powyi:ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poi:yczki oraz warunki,
na jakich zostaly ud;zielone (wobec kogo, w zwiq_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
1.
2.
3.

kredyt hipoteczny konsolidacyjny z 2002 r. w wys. 62300 EURO udzielony na okres 20 lat, do
sptaty- 57.297,69 CHF, BPH
PKO BP ROR do sptaty- 22.031,28 zt
Kredyt got6wkowy konsumpcyjny AURUM z 2011 r. w wys. 40 tys. zt udzielony na 71 miesi~cy,
do s!J'!aty - 33.811 ,55 zt.

..

cz~sc

s

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

Torur'i, 26 kwietnia 2013r.
(miejscowos6, data)
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