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Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJA_TKOWE
radnego gminy

Torun, dnia 22.04.2012r.r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba sklada.ictca o&wiadczenie obowiii.Dna jest do zgodnego z prawdat, starannego i zupetnego wypelnienia kaidej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdu.ict w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wPisac .nie dotyczy".
3. Osoba sktadajatca o&wiadczenie o~na jest okre51iC przynaleino&c poszczeg61nych skladnik6w majctttowych,
dochod6w i zobowRt.zaii do majcttku od~ i makfku obietego mati:eiiska wsR61no&cia majatkowa.
4. OSwiadczenie o stante majcttkowym dotyc:zy majtttku w kraju i za granlcit.
5. Oiwiadczenie o stanie majtttkowym obejmuje I'OwniEwierzytelnoSci pienifine.
6. W cZQ$ci A o&wiadczenia zawarte Stt informacje jawne, w CZQtci B Z8S informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania skladajctcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomoSci.

CZJ;SCA
Ja, nizej podpisany(a)

ANDRZEJ MICHAt. JASINSKi
(imiona i nazwisko oraz naz.wisko rodowe)

urodzony(a) ..... 30.12.1949r............................................................................... w ...... Swieciu................. .
P.P.W. ,ANTER"- wtasciciel
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq_dzie gminnym (Oz. 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 skl:ad maii:etiskiej wsp6!nosci majq_tkowej iub
stanowiq_ce m6j majq_tek odr~bny:

I.
Zasoby

pieni~i:ne:

- srodki

pieni~zne

gromadzone w walucie polskiej: .. nie dotyczy............................................ .

-

pieni~zne

gromadzone w waiucie obcej: ... nie dotyczy....................................................................... .

srodki

- papiery wartosciowe: nie dotyczy...........................................................................................................
na

kwot~:

nie dotyczy.......................................................................................................................................

II.
1. Dom o powierzcrmi: .... 128d, o warto:Sci: 90.000zi. udzial 1i4
tytul prawny: wfasnosc
......................................................................
2
2. rviieszkanie 0 PO\Viefzchnt ........ nie doty·czy....... rn , 0 \VartoSct ...... n!e doty~czy....................... """•·•······ .. ··
tytut prawny: ......... nie dotyczy.................................................................................................................
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........ nie dotyczy............ , powierzchnia: .................... nie dotyczy........... .
o warl:osci: ......... nie dotyczy ......................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..... nie dotyczy................................................................................................•...................
tytui prawny: ........................ nie dotyczy....................................................................................................

Z tego tytulu

osia,gna.!em(~tam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .... nie dotyczy................ .

4. !nne nieruchomosci:

powierzchnia: hala produkcyjna 200m 2

o wartotici: 150 000 zf. Dziaika !216m. Ui:ytkowanie wieczyste.
tytul prawny: wsp6h.vlasnosc mali:er1ska

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6ikacil i1andlowyci1 z udziaiem gminnych os6b prawnyc!1 iub przedsi~biorc6w, w kt6ryci1
uczestnicza_ takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
........................ nie dotyczy......................................................................................
udzialy te stanowiq_ pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tce: ........ nie dotyczy.................... .
Z tego tytuiu osiqgnq_!em(~lam) w roku ubieglym docMd w wysokosci: ..... nie dotyczy ................. .
2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych- nalezy podac licz~ i emitenta udziat6w: ...... nie dotyczy
z tego tytuiu osiqgnq_iern(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... nie dotyczy............ .

IV.
1. Posiadam akcje w sp6ikach handiowych z udziaiem gminnych os6b prawnyci1 iub przedsi~biorc6w, w kt6;ych

uczestniczq takie osoby - nalezy podac

liczb~

i emitenta akcji:

............................... nie dotyczy.......................................................................................

akcje te stanowiq pakiet Wifikszy niz 10% akcji w sp6tce: ... nie dotyczy................................. .
Z tego tytulu osiqgnqiem(~m) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: .............. nie dotyczy.............. .

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbfil i emitenta akcji: ......... nie dotyczy..... .
Z tego tytuiu osiqgnqiem(~iam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: ........ nie dotyczy ......................... .

v.
Nabylem(am) (nabyi m6j maizonek, z wylqczeniem mienia przynaieznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu

Par'istwa, innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: ........ nie dotyczy

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

VI.
1. Prowadz~ dziaialnosc gospodarczq (naiezy podac form~ prawnq

przedmiot dziaiainosci): produkcja form

przemysfowych
osobiscie , osoba tizyczna prowadzq_ca dziaiainosc gospodarczq_
wsp61nie z innymi osobami- nie dotyczy.
Z tego tytuiu osiqgnqiem(~ram) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokosci: 390000,00 zf.- docil6d: 18 000 z!

2. Zarzqdzam dziata!nosciq gospodarcz£1. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy
podac form~ prawnq i przedmiot dziaiainosci): ........ nie dotyczy........... .
osobiscie ........................................ nie dotyczy......................................................................
wsp6lnie z innymi osobami ..................................... nie dotyczy..................................
Z tego tytuiu osiqgnqiem(~iarn) w roku ubiegiym docMd w wysokosci: .......... nie dotyczy...... .

VII.
W sp6ikach handiowych (nazwa, siedziba sp6iki): ............................ nie dotyczy................... .

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................... nie dotyczy....................................... .
-· jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................... nie dotyczy...................................................... .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................... nie dotyczy.............................. .
Z tego tytuiu

osiqgn<:Jjem(~iam)

w roku ubiegiym przycMd i docMd w wysokosci: ........ nie dotyczy..................... .

VIII.
!nne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia iub innej dziaiainosci zarobkowej iub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanyci1 z kazdego tytuiu: dieta radnego 23 105zi 75gr

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naiezy podac
mark~, model i rok produkcji): ... \Nyposazenie stoiarni 110 OOO,OOzi

X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tyrn zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakici1 zostaiy udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jaklej wysokosci): ....... nie dotyczy

cz~sc B

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia V\toino~ci.

Torw'!, 2012-04 -22 ...... .
{miejscowosc, dataj
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