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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Torur\, dnia 30.04.2013 r.
(miejscowoS6)
Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oawladczenle OboWI~tZ&na jest do zgodnego z pra~, starannego I zupelnego wypelnienla kaidej z
rubryk.
2. Jeiell poszczeg61ne rubrykl nle znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oawladczenle obowl~tZ&na jest okretllc przynaleinoac poszczeg61nych skladnik6w maMtkowych,
dochod6w I zobowlltUI\ do maj~tku odntbnego I maj~tku ob]Qtego mafiel\sk~ wsp61notci~ maj~tk()Wlt.
4. OSwladczenie o stanle m&Jaltkowym dotyczy maj~tku w kraju I za granl~.
5. OSwladczenle o stanle maj~tkowym obejmuje r6wnlei wlerzytelnoaci plenlfllne.
6. W cz~pscl A oawladczenla zawarte s~ lnformacje jawne, w cztp&ci B zas informacje niejawne doty~ce adresu
zamleszkanla sklad&Jalcego oawladczenle oraz mlejsca potoienla nieruchomoaci.

CZE;SCA
Ja, nliej podplsany, Slawomlr Kruszkowskl
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 14.10.1975 w Toruniu
Zesp6t Szk6t Og61noks~cych I Technicznych nr 13 Szkota Mistrzostwa Sportowego- nauczyciel, trener
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzCldzie 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 wchodzgce w skfad mattenskiej wso61nosci majatkowej lub
stanowiClce m6j majCltek od~bny:
I.

Zasoby pien~zne:
- srodki pieni~ne gromadzone w walucie polskiej: - srodki pieni~ne gromadzone w walucie obcej: - papiery wartosciowe: nakwot~: .................................................................................................................................................................
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: tytut prawny: .............................................................................................................................................................
2. Mieszkanie o powierzchni: 75 m2 , o wartosci: 270 000
tytut prawny: .wfasnosciowe
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
o wartosci: ....................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytut prawny:
tego tytutu osiClgn~m w roku ubie~m przych6d i doch6d w wysokosci: 4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: 324m 2
o warto8ci: 60,000tys
tytut prawny: dziatka rekreacyjna

z

Ill.
1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczl:l takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
niedotyczy
udzlaty te stanowil:l pakiet wi~kszy nit 1Oo/o udziat6w w sp6tce: tego tytutu osiClgn~m w roku ubi~m doch6d w wysokosci: 2. Posiadam udzlaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: Z tego tytutu osil:4gn~m w roku ubie~m doch6d w wysokosci: -

z

IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestnicz~ takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
niedotyczy
akcje te stanowi~ pakiet WiEtkszy niz 10% akcji w sp6tce:Z tego tytutu osi~:tgn~m w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych- nalezy podac llczb~ i emitenta akcji: Z tego tytutu osi~:tgn~m w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -

v.
Nabyrem (nabyt m6j matzonek, z W)ltl:lczeniem mienia przynaleznego do jego maj~:ttku odr~bnego) od Skarbu
Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~:tdu terytorialnego, ich zwi~k6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~puj~ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i da~
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1.

Prowadz~

-

dziatalnosc gospodartzl:l (nalezy podac formEt prawn~ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

osobisciewsp61nle z lnnyml osobami-

Z tego tytutu osi~:tgn~:ttem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 2. Zarz~dzam dziatalnosci~:t gospodarcz~:t lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy
podac form~ prawn~:t i przedmiot dziatalnosci): nle dotyczy
-

osobiscie wsp61nie z innymi osobami-

Z tego tytutu osi~:tgn~m w roku ubieglym doch6d w wysokosci: VII.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarz~:tdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osi~:tgn~m w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: VIII.
lnne dochody osi~:tgane z tytutu zatrudnienla lub innej dziatalnosci zarobkowej lub
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
- Zesp6t Szk6t Szk6t Og61noksztatc~:tcych i Technicznych nr 13- umowa o pra~ 47401,62
- Akademicki Zwi~:tzek Sportowy- umowa zlecenie 6072,00
- UM- dieta radnego 15765,71

zaj~c,

z podaniem kwot

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalety podac
mark~. model i rok produkcjQ: Volkswagen Passat 2002

X.

Zobowi~zania pieni~zne

o warto5ci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci~:tgni~te kredyty i poi.yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwil:llkU z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- BZ WBK- kredyt mieszkaniowy- wzi~ty w 2003r na kwot~ 50 000- oprocentowanie 6,74%- do sptaty 15095,94
- BZ WBK- kredyt mieszkaniowy- wzl~ty w 2012r 60 000- oprocentowanie 7,35%- do sptaty 61412,11
CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie sktadam swladomy ,lz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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