URZA,n MIASTA TORUNIA
Wydzia! Organizacji i KonLroli

,
Wplyn~lo dnia ... l:1.\:~.?.:~.U:-: .. .
OSWIADCZENIE MAJl\TKO~~ .................... .\~ .... ..
mgjta, za~t'fpcy urQjta, seheta~za gmi~'• ska~bl'lika gmil'l~'• kie~GW.Rika je<.:II'!G~tki grgal'lizacyjl'lej
gwiny, osohy zarZfldzaj~cej j czlonka organJJ zarzqdzajqcego gmjnn;q agohq prawn'~ oraz osohy
wydaj'lcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

(dnia)

(miejscowosc)

UWAGA:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalery wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zat\ do maj~tku odrybnego i maj~tku objytego malzet\sk~ wsp6lnosci~
maj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy majeytku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni'(zne.
w CZySCi A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w CZySci B zas informacje niejawne
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosci.

dotycz~ce

adresu

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a),9:eJ-e.-s.4<-.....

rfll.~...wo/~.ot&-dc..a_ ..... rJP.et~~
(imiona i nazwfsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..

..

!11~.053..-:./l5Y.f?.G. ................ w ;jo~.eC. ?..s.Uqp..... .

iJ:&;f,[L:::JULct,;t.i.·:.·S""~::::::u.E.;·:cg::::;::~~
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si'( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni!lce 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 samorz!!dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze
zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzijce w sklad malzenskiej wsp61nosci
majijtkowej !11!> slaR91"il!S€ IR0

IRaj~tek

9SfYBHJ':

I. Zasoby pienil:zne:
-

srodki pieni'(zne zgromadzone w walucie polskiej: ...

,

~ .. ..d..o/:;qCf.~-····· ........
.
1

r::J..,.o!J1 . ... ..... .
papiery wartosciowe: ......................................~...... .d&i:if .
........... .
srodki pieniyzne zgromadzone w walucie obcej: ..... -~·· ...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~~-~~~;~:·:;;;;z&:::d.e6.jCi~f::::::::::

1

II.

y
.../
Dom o powierzchni: -~· ...... m , o wartosci: .Q.,Q){-~~awny: ./,S.WS/:)o:JG
,
2

I.

(

.

powierzc~dclzt~wa~o~c£atxtC/Uf· tytu! prawny~.. ~

2.

Mieszkanie o

3.

Gospod~r~two ,rolne: rodzaj gospodarstwa:'?W.<._.. dc;/;if.C!l!,fp~wierzchnia:~. -~ ~·
o wartosc1: 'Y:I.,L£.,:. ~ -~~-. ·,· ... rodzaJ zabudowy: -~ .. eio.'-bf.Ulb(.y ...

~::~r~::u:::~;e~-~~;~~~~-~·;;~~~~·;·~~~~~~~:~;~~~~~-~;,··~:-~
4. .

I~n~~~~~u.ch~~~sci:.~o~I~r~~~nia.: :?~:i::.-~~--:.-·:?I.~~·J:.~~-:~:...

o wartosci:

cn:J

.

.e.I!},.00-rfXJ,_. (; ........................................................................ .

tytul prawny:

Wt.-.aet.'n.o.%........................................................................ .

III.
Posiadam udzialy w sp6!kach handlowych - nalezr podac liczb<; i emitenta udzial6w: ............. .

.........................................................~ . oobf®f·······························

udzialy te stanowi<) pakiet wi<;kszy niz I 0% udzia!6w w sp6lce: ....................................... .

.......................................................... h1L .. do.bt-~·······;···················

Z tego tytu!u osi<)gn<jlem(<;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... ~ ... do£q.~

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych- nale:zy podac liczb<; i emitenta akcji: ...................... .

~~~;~· ;~· ~;~~~-i~ ~~;~;-~;~~~;· ~;~·;~~~~;~~-·-·.·.·.·.·.·.·;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:

Z tego tytu!u osi<)gn<)lem(<;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

~-. -ci.o.t.lt-~

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j ma!zonek, z wyl<jczeniem mienia przynaleznego do jego maj<jtku odr<;bnego) od Skarbu Pailstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<jdu terytorialnego, ich zwi<jzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast<;puj<jce mienie, kt6re podlega!o zbyciu w drodze przetargu - nale:ly podac opis mienia i dat<; nabycia, od kogo:

:~:::.-:.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VI.

(

I. Prowadz<; dzialalnosc gospodarcz<)1'l (nale:Zy podac form<; prawn11 i przedmiot dzialalnosci):

.:t7A.t-

t1~?42.~~,1;.~;:JLL.LL~,~ ~
..................................... : ....................................................... ,...............

2. Zarzqdzam dzialalnosci<) gospodarcz'llub jestem przedstawicielem, pe!nomocnikiem takiej dzia!alnosci (nale:l:y podac
form<; prawn11 i przedmiot dzia!alnosci):
-

osobiscie .. ~- .. .

e;k-h(.C!fJ/. ................................................................

wsp6lnie z innymi osobami ..

'nlJ. .. ddl.fca.q; .......................... i ......",;J~;J;;;i}iA/

Z tego.tytu!u osil!gn'llem(<;lam) w roku ubieglym d6\::h6d w wysokosci:

2

fYU.tt.-·'-"'-""t·j·

va

r

·I.·~·~p.6l~~~h.~an.dl~~.y~~.(n~~~~:.~ie.d~ib~sp~l~i):.:::~:::~~.·.·.·.·.·:.·::::·:······

-

jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ...~.... WtJ'-'W.iU l..V

-

'
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... ~..

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

:~....e:J,o

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

~ .teg~ .~tu~ .~~i~~n~le~(~~~.~) .~ .'~~~.~~ieg.~~. d~c~6~ .~ ~.ys~k~sci: ....·...c..·.·.·.·~~·~

2. Wsp6ldzielniach:

:~... ~~ ........................................................ ..

..

~ ;~~;~~· ~~;~~~;~~ ~~;~·~~~ (~~ ·~·i~~;

;: ':mi.·.·.·:J?_tij.'. ·.· ..... ·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·: .·: ·.·:.·.·:.·.·.·.·.·:.·.·:. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej131(od kiedy): .~ ... do.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

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

.n}..e,.... . . . .

. .....

4

..... .

~.teg.o .~~~ .~~i~~n~le~(~~~.~) .~ .'o~~. ~~ieg.~~. doc~6~ ~ ~.ys~k~s~l: .·......... ·.·.·~ .....·~
3...
-

~.f~~d~~j~c.h .pr~~~~~~.~yc.h .d~i~l~l~~sc. g.~~p1o~arc~: .'~.·.·~·~·········· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
jestem czlonkiem

zarz~du

(od kiedy):

.~...

.

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

-

jestem czlonkiem radynadzor~zej (od

kie~y): .~....

-

Jestem czlonkiem komiSJI rewizyJneJ (od kiedy):11,LQ..... . .

.

r.~

~ .~~~ .~~~~~n~le~(~~~~) .~ .'o~u. u~i~g.~~ d.~~~6~ .~ ~.y~~k~sci:.
.teg.o

.................. .
. . . . . . .;;w/

·~>
·.·.... '.·.. ·.·.·.

~~

...

J

VIII.~dochody oshmane z tytulu zatrudnienia Jub innej d:z¥WuoSci zarohkawej Juh zaJ!fC, z podaniem kwot

uzyskiwan~ch z kazde9o tytulu: .U.~.fCL ... J.IA.k.O. .;..~ ..C:: .l~rz.i.ct._
doch ott.···"=· (1.2:!;.
1.2:.0. ............................................................ .

¥.5 .

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

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

:~~alr'e:L~~~;;;k;'~~t~~• . .•. .•.• . .

X. Zobowi~ania pieni~zne o wartosci powyzej I 0 000 zlotych, w tym zaci~gni~te kredyty i poiyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwif!zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

::::::::::~:::~~::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.·::·.·::·.·::·.·::·.·::·.·::·.·::·.·:

3

CZF;SC B

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

/);;.ca.r~f3. . . . . . . .
(podpis)

(miejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz<;cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3[ Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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