wojta, zast~pey wojta, sekreta:rza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zar~dzaj~eej i ezlonka organu zarz~dzaj~eego
gminn~ osob~ prawn~ oraz osoby wydaj~eej deeyzje administraeyjne w imieniu
wojta flt
. . . . . .Toruii. ..... .

......... 24.04.2013 ...

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
ka2:dej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi¥anajest okreslic przynale:Znosc poszczeg61nych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odrttbnego i maj~tku objt(tego malzensk~ wsp61nosci~
maj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienitt:Zne.
w CZt(SCi A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w CZt(SCi B zas informacje niejawne
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

dotycz~ce

adresu

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Andrzej Jacek Wi~ckowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ... 17 sierpnia 1970 ... w ... Lipnie ........ .
III Liceum Ogolnoksztalc~ce im.S.B.Lindego w Toruniu dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si<( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnil!ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzl!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 wchodz(}.ce w sklad malzefiskiej wsp61nosci
maj(}.tkowej 1ub stanowil!ce m6j majl!tek odr<(bny:

I. Zasoby pieni~zne:
srodki pieniy:lne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy ............................. .

srodki pienit;:lne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy ................................... .

papiery wartosciowe: nie dotyczy

1

........................................................ na kwotct:: nie dotyczy ......................... .

II.
1. Dom o powierzchni: 151,29 m2, o wartosci: 728 920 zl (wraz budynkiem gospodarczym i
garazem pow. 60m2 na dzialce o pow. 0,0781ha) tytul prawny: wlasnosc ( dzialka
dzieriawa wieczysta)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
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 osil!gnl!lem(ct:lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy .
4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy ................................................... .
,. Die
"dty'
0 W artOSCl:
0 czy ................................................................. .
tytul prawny: nie dotyczy ............................................................................. .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczhct: i emitenta udzial6w: nie dotyczy .

udzialy te stanowil! pakiet wict:kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy .................... ; ... .
Z tego tytulu osil!gnl!lem(ct:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ......... .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbct: i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowil! pakiet wict:kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy ................. .
Z tego tytulu osil!gnl!lem(ct:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ............... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyll!czeniem mienia przynaleznego do jego majl!tku
odrct:bnego) od Skarbu Paiistwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzl!du
terytorialnego, ich zwic¢<:6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypujl!ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nalezy podac opis mienia i datct: nabycia, od kogo: ........ .
nie dotyczy ........................................................................................................ .

2

VI.
1. Prowadz~t dzialalnosc gospodarczct-[ 1(nalezy podac form(( prawn!! i przedmiot dzialalnosci): ........ .
2

Die dotyczy
., .
. d
- osobISCie . Die otyczy ........ .............................................................................. .
. z 1nnytn1
.
. osobam1.Die
. dotyczy ................................................................. .
- wspo'1rue
Z tego tytulu osict-gnct-lern(~tlam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci: .. Die dotyczy
2. Zarzct-dzam dzialalnoscict- gospodarczct- lub jestern przedstawicielern, pelnornocnikiern takiej
dzialalnosci (nalezy podac form(( prawn!! i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie ... Die dotyczy .................................................................................. .
-

. z 1nnytn1
.
. osobami. Die
. dotyczy .............................................................. .
wspo'1rue

Z tego tytulu osict-gnct-lern(~tlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: Die dotyczy ........... .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Die dotyczy .............................. .
-

jestern czlonkiern zarzct-du (od kiedy): Die dotyczy .................................................... .

-

jestern czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy): Die dotyczy .......................................... .

-

jestem czlonkiern kornisji rewizyjnej (od kiedy) Die dotyczy ....................................... .

Z tego tytulu osict-gnct-lern(~tlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: Die dotyczy ............... .
2. W sp6ldzielniach: Die dotyczy ............................................................................ .
-

jestern czlonkiern zarzct-du (od kiedy): Die dotyczy ................................................... .

.......... ................................. ......... ......................... .. ..................................'
-

jestem czlonkiern rady nadzorczej[3J (od kiedy): nie dotyczy .......................................... ,

-

jestern czlonkiern kornisji rewizyjnej (od kiedy): Die dotyczy ...................................... .

Z tego tytulu osict-gnct-lern(~tlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: Die dotyczy .............. .
3. W fundacjach prowadzct-cych dzialalnosc gospodarczct-: Die dotyczy ....................... .
- jestern czlonkiern zarzct-du (od kiedy): ... Die dotyczy .............................................. .
-

jestern czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy): Die dotyczy

-

jestern czlonkiern kornisji rewizyjnej (od kiedy): Die dotyczy

3

-

Z tego tytulu osiGJ:gn(!lem(((lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiGJ:gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj((6, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: .......................................................... .
Dochod wynikaj~cy ze stosunku pracy 47756,33 zl w Zespole Szkol Ogolnoksztalc~cych Nr 3
w Toruniu
Dochod wynikaj~cy ze stosunku pracy 25838,12 zl w III Liceum Ogolnoksztalc~cym im.
S.B.Lindego w Toruniu

IX. Skla.dniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac mark((, model i rok produkcji): .................................................. .
Nissan Micra rok produkcji 2004

X. ZobowiGJ:Zania pieniyzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciGJ:gniyte kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq.zku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): kredyt hipoteczny w lNG BANK Sl~ski 158579,10 zl •.. (na splat~
poprzedniego kredytu i refundacj~ cz~sciow~ kosztow zakupu domu)
kredyt hipoteczno - konsolidacyjny w lNG BANK SI~ski 125815,99 zl ..• (na rozbudow~ domu)

4

CZJ1tSC B

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

.Jd..'c!)"ry.' .....&i.J..(lcy~·

... Toruii 24.04.2013 .. ....... .
(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niewla8ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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zwierzycej, w formie i

