B' UKO
RADY MIAS'TA 'TORUNIA

1 7. 09. 2014

jtwll \

,,mhtnP!n rlnia, ....................................

Dz.U.03.34.282
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Toruli, dnia 04.09.2014 r.
Uwaga:
I. Osoba sldadajllca oswiadczenie obowillzana jest do zgodnego z prawdll, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryl<.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujll w lwnkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie
dotyczy".
3. Osoba sldadajllca oswiadczenie obowillzana jest olueslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majlltkowych, dochodow i zobowillzaii do majlltlm odr~bnego i majlltlm obj~tego malzeiiskll wspolnoscill
majlltkowll.
4. Oswiadczenie o stanie majlltlwwym dotyczy majlltlm w kraju i za granicll.
5. Oswiadczenie o stanie majlltlwwym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sll informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczllce
adresu zamieszkania sldadajllcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

cz~st A

Ja, niZej podpisany(a), Barbara Krolikowska-Ziemkiewicz
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 16lutego 1953 roku w Nieszawie
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 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.l271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodz'l_ce w sklad malZenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majatek odrvbny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 68.229,87 zl,
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: 220, 2 m 2 , o wartosci: 370.000,00 zl
tytul prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: . nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne- 15/100 udzialu w gospodarstwie rolnym niezabudowanym
rodzaj gospodarstwa: uzytki rolne: l~ki trwale, pastwiska trwale, rowy, lasy
powierzchnia: 0,906 ha
o wartosci: 45.000 zl
Rodzaj zabudowy nie dotyczy

Tytul prawny wlasnosc osobista
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d
dotyczy
4. Inne nieruchomosci:

doch6d w wysokosci: nie

powierzchnia:
o wartosci:
tytul prawny:

1.
2.
1.
2.
1.
2.

nieruchomosc zabudowana 0,0529 ha
nieruchomosc niezabudowana 0,0924 ha
30.000,00 zl
3.000,00 zl
wlasnosc osobista
wspolwlasnosc malzenska

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczct takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
1.
KOMBIA spollm z o.o.- 40 udzial6w,
2.
Inwestor KOMBIA spolka z o.o.- 63 udzialy.
Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczct takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy.
akcje te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnctlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylctczeniem mienia przynaleznego do jego majcttku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, itmej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzctdu
terytorialnego, ich zwictzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujctce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.
Prowadz~ dzialalnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie nie dotyczy
- wsp6lnie z illliymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osictgnctlem( ~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzctdzam dzialalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp6lnie z illliymi osobami nie dotyczy.
Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

1.

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):. Inwestor Kombia sp. z o.o. w Toruniu,

KOMBIA spolka z o.o.
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): od 1 sierpnia 2012r., od grudnia 2000r.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d- 37.650,00 zl i doch6d w wysokosci

- 25.996,60zl.

VIII.
Inne dochody osict.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJ~C, z
1.
emerytura
44.959,08 zl
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

2.

dieta radnego

13.910,84 zl

IX.
Sldadniki mienia ruchomego o wmiosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowict.zania piem~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty
pozyczki oraz warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwict.zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1.
2.

kredyt hipoteczny, na budow~ domu konsolidacyjny udzielony na okres 20 lat
do splaty- 51.862,46 CHF, BPH- oprocentowanie 7,26
kredyt got6wkowy konsolidacyjny z 2013r. w PKO BP w wysokosci - 56.000
zl udzielony na 97 miesi~cy, do splaty- 52.925,05 zl

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

Torun, 04.09.2014r.
(miejscowosc, data)

,

............... .............................. .
(podpis)

