Dz.U.03.34.282
OSWIADCZENIE MAJ)\TKOWE
radnego gminy
Toruri, dnia 26 kwietnia 2012 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
Osoba sktadaj<~.ca oswiadczenie obowi<~.zana jest do zgodnego z prawd<~.. starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujll. w konkretnym przypadku zastosowania, rialezy wpisac .. nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj<~.ca oswiadczenie obowi<~.zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj<~.tkowych, dochod6w i zobowi<~.zan do maj<~.tku odrQbnego i maj<~.tku objQtego maaenskll. wsp61noscill.

1.

maj<~.tkow<~..

4.
5.
6.

Oswiadczenie o stanie maj<~.tkowym dotyczy maj<~.tku w kraju i za granicll..
Oswiadczenie o stanie maj<~.tkowym obejmuje r6wniei: wierzytelnosci pieniQzne.
W czQsci A oswiadczenia zawarte SCI. informacje jawne, w czQsci B zas informacje niejawne
zamieszkania sktadaj<~.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

dotycz<~.ce

adresu

CZ!iSCA
Ja, nizej podpisany, Pawef Dominik Gulewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 5 marca 1981 r. wToruniu
Kancelaria Senatu RP, Asystent Wicemarszafka Senatu Jana Wyrowinskiego
(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq_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 wchodzace w skfad matzenskiej wsp61nosci malatkowej
lub stanowiq_ce m6j majq_tek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~i:ne gromadzone w walucie polskiej: 8 000
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~: nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2 ,
o wartosci: .................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
2. Mieszkanie o powierzchni: 47m 2 , o wartosci: 194 000 zf
tytuf prawny: sp61dzielcze, wfasnosciowe prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: ....................................................., powierzchnia: .................................................................
o wartosci: ................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .................................................
4. lnne nieruchomosci: nie dotyczy
powierzchnia: ...........................................................................................................................................................
o wartosci: ................................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq_ takie osoby - nalei:y podac liczb~ i emitenta udzial6w:
niedotyczy

udzia/y te stanowiq_ pakiet wiEi1kszy niz 10% udzia/6w w sp6/ce: ...............................................................................
Z tego tytu/u osiq_gnq_lem(Ei11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udzialy w innych sp6/kach handlowych- nalezy podac liczbEi1 i emitenta udzia/6w: nie dotyczy
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(Ei11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................
IV.
1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udzia/em gminnych os6b prawnych lub przedsiEi1biorc6w, w kt6rych
uczestniczq_ takie osoby- nalezy podac liczbEi1 i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowiq_ pakiet wiEi1kszy niz 10% akcji w sp6/ce: ........................................................................................
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(Ei11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................
2. Posiadam akcje w innych sp6/kach handlowych- nalezy podac liczbEi1 i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(Ei11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylq_czeniem mienia przynaleznego do jego majq_tku odrEi1bnego) od Skarbu
Par'lstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzq_du terytorialnego, ich zwiq_zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastEi1pujq_ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datEi1
nabycia, od kogo: nie dotyczy
1. ProwadzEi1 dzialalnosc gospodarczq_ (nalezy podac formEi1 prawnq_ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie ............................................................................................................................................................
wsp6lnie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(Ei1lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................................
2. Zarzq_dzam dzia/alnosciq_ gospodarczq_ lub jestem przedstawicielem pe/nomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac formEi1 prawnq_ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie ............................................................................................................................................................
wsp6lnie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiq_gnq_lem(Ei11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................
VII.
W sp6/kach handlowych (nazwa, siedziba sp6!ki): nie dotyczy
- jestem cz/onkiem zarzq_du (od kiedy): ......................................................................................................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................................
- jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................................
Z tego tytulu osiq_gnq_/em(Ei11am) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: ......................................................

VIII.
lnne dochody osiq_gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajEi16, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
1. Naleznosci ze stosunku pracy: umowa o pracEi1- 31 278,98
2. Dzialalnosc wykonywania osobiscie, o kt6rej mowa wart. 13 ustawy (w tym umowy o dzielo i zlecenia)- 3 249,54
3. Prawa autorskie i inne prawa, o kt6rych mowa wart. 18 ustawy- 300
4. Dieta Radnego-18 918,74
Sk/adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac markEi1, model i rok produkcji): Samoch6d Peugeot 206- rok produkcji 2001 r.
Zobowiq_zania pieniEi1zne o wartosci powyzej 10.000 z/otych, w tym zaciq_gniEi1te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zosta!y udzielone (wobec kogo, w zwiq_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
BPH, kredyt hipoteczny (zakup mieszkania). Termin uruchomienia kredytu 15.01.2008 r. Kwota 93 000 CHF.
Kredyt z oprocentowaniem zmiennym 1,13%. Do splaty pozostalo 84 300 CHF.

CZ~SCB

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'l, dnia 26 kwietnia 2012 r.
(miejscowosc, data)
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