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OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE

radnego gminy
TORUN, dnia 28.04.2013 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladaJctca ~wiadczenie obowi~na jest do zgodnego z prawdil, starannego i zupelnego
wypetnienla kaidej z rubryk.
Jeteli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
,nie dotyczy".
Osoba skladajctca ~wiadczenle obowi~na jest okre~lic przynaletno~c poszczeg61nych
skladnik6w maJcttkowych, dochod6w i zobowi~t'i do maJcttku Od!'Qbnego i majcttku objQtego mati:et'isq
wsp61n~cict majcttkowct.
O~wiadczenie o stanle maji\tkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
O~wiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniet wlerzyteln~ci pienit:i:ne.
W CZQ~ci A o~iadczenia zawarte set informacje jawne, w c•ci B za~ informacje niejawne
dotyezctce adresu zamieszkania skladaJctcego ~wiadczenie oraz miejsca poto:i:enia nieruchom~ci.

CZ~SCA

Ja, nl:tej podpisany, Andrzej Jasinski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony30,12,1949 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 samorzctdzie 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 wchodzctce w
sktad matzer'lskiej wsp61nosci majcttkowej
I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- srodki pieni~tne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~:

II.

1.

Dom o powierzchni: 128 m2 , o wartosci: 90.000,00 -udziat 1/4

tytut prawny: wtasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczym2 , o wartosci: ..................................................................
tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .................................................................
owartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osi<\Qncttem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia:200m2 hala produkcyjna
o wartosci: 150.000,00
tytut prawny: wsp6twtasnosc maiZer'iska

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych tub przedsi~biorc6w,
w kt6rych uczestniczct takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp61ce:

Z tego tytutu osictQncttem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nale:Zy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
Z tego tytutu osictQncttem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udziatem 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 sp61ce:
Z tego tytutu osictQncttem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nale:Zy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osictQncttem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wyJctczeniem mienia przynaleznego do jego majcttku odr~bnego)
od Skarbu Par'istwa,innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorzctdu terytorialnego, ich
zwictzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujctce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dziatalnosci): produkcja
form przemystowych
osobiscie

Z tego tytutu osictQncttem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 315750,00 iO,OO
2. Zarzctdzam dziatalnoscict gospodarczctlub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
osobiscie
wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytutu osictQncttem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzctdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osictQncttem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osictQane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: dieta radnego 25437,00

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale:Zy podac mark~. model i rok produkcji): maszyny iurzctdzenia-90.000

X.

Zobowi~zania pieni~ne o wartosci powytej 10.000 zlotych, w tym zaci<UJni~te kredyty i poZ)'czki oraz
warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi~zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie
dotyczy

CZt;SC B

Powytsze oswiadczenie skmdam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nie-prawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.
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(miejscowosc, data)

