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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Torur'i, dnia 17.09.2014 r.
(iniejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadaj<jca oswiadczenie obowiCjzana jest do zgodnego z prawd<j, starannego i zupefnego wypefnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<j w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skfadaj<jca oswiadczenie obowi<jzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w maj<jtkowych,
dochod6w i zobowiCjzan do maj<jtku odrqbnego i maj<jtku objqtego matzensk<j wsp61nosciCj maj<jtkow<j.
4.
Oswiadczenie o stanie maj<jtkowym dotyczy maj<jtku w kraju i za granic<j.
5.
Oswiadczenie o stanie maj<jtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniqzne.
6. W czqsci A oswiadczenia zawarte SCj informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczCjce adresu
zamieszkania skfadaj<jcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZE;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Tomasz Kruszynski
(iniiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.03.1970 r. w Toruniu
Biuro Poselskie Posta doPE, J. Zemke- asystent posla, dyrektor biura, Torunska Wyzsza Szkola Przedsi~biorczosci
-st. wykladowca, Bydgoska Szkola Wyzsza- st. wykladowca, koordynator naukowy projektu, Radny Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzctdzie 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 wchodzcace w sklad ma!Zenskiej wsp61nosci majcatkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 120 991,71 zl (w tym: ROR - 57 667,24 zl, lokata
oszcz~dnosciowa w PKO BP SA- 30 000 zl, lokata w mBanku - kwota bazowa 31 698,35 zl + 284,85 zt odsetek
lkapitalizacja na 17.09.2014 r./).
-

srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: 675,17 euro
papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~: .................................................................................................................................................................

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: ............................................................... ..
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
2. Mieszkanie o powierzchni: 62m2 , o wartosci: ok. 210 000 zl
tytul prawny: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu - wsp61wlasnos6 malzenska
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: ................................................................ .
o wartosci: ................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ .
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: 0,8 ha- dzialka rolna
o wartosci: ok. 35 000 zl
tytul prawny: wlasciciel
Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE?biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbE? i emitenta udzia16w:
nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet WiE?kszy nit. 10% udzial6w w sp61ce: .............................................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczbE? i emitenta udzial6w: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczCJ. takie osoby - nalezy podac liczbE? i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowiCJ. pakiet WiE?kszy niz 10% akcji w sp6fce: ....................................................................................... .
Z tego tytufu osiqgnqfem(E?fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczbE? i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnqfem(E?fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

v.

Nabyfem(am) (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datE?
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
Prowadz~.dziafalnosc

1.

-

gospodarczCJ. (nalezy podac formE? prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

osob1sc1e ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................

Z tego tytufu osiqgnqfem(E?fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................. .
2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczCJ. lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dziafalnosci (nalezy
podac form~y~awnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy
-

OSObiSCie ............................................................................................................. ·· ................................. · ... · .... ··.

-

wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................

Z tego tytufu osiqgnqfem(E?fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
VII.
W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy
- jestem. czfonkiem zarzqdu (od kiedy): ......................................................................................................................
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................................
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................................................................... .
Z tego tytufu osiqgnqfem(E?fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................................... .

VIJJ.
lnne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajE?C:, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytufu:
- Biuro poselskie posla doPE J. Zemke (umowa o pracE?)- 42 465,61 zl,
- Torur'lska Wyzsza Szkola PrzedsiE?biorczosci (urn. cywilnoprawna) -1 434 zl,
- Bydgoska Szkola Wyzsza (umowa o pracE?)- 26 906,76 zl,
- dieta Radnego Miasta Torunia- 15 372,56 zl.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
markE?, model i rok produkcji): Renault Scenic, 2008

X.
Zobowiqzania pieniE?i:ne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniE?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torur'l, 17.09.2014 r.
(miejscowosc, data)

