BIURO
RADY MIASTA TORUNlA

wolvnelodnia

~~,()~1

Dz.U.03.34.282
OSWIADCZENIE MAJA.TKOWE
radnego gminy
Torun dnia 29.04. 2011 r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
ka:Zdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie
dotyczy".
3. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odrQbnego i maj~tku objQtego matzensk~ wsp61noscict
maj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie o stanie maj~tkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQ:Zne.
W czQsci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w czQsci B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

cz~sc A
Ja, nizej podpisany, Waldemar, Edmund Przybyszewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzony: 03.1950 r. w Srebrnikach
Sp6tdzielnia Mieszkaniowa ,Zieleniec" w Toruniu; Prezes Zarzqdu; radny Rady miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
Po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 skfad mafi:eriskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 15839,30 zf; mafzeriska wsp61nos6 majqtkowa.
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: ....................................................................... nie dotyczy
- papiery wartosciowe: akcje oraz obligacje w Towarzystwach Funduszy lnwestycyjnych: fundusz akcji 265 szt. oraz
fundusz obligacji 1062 szt. na fqcznq kwot~: 199700 zl; malzeriska wsp61nos6 majqtkowa.
II.
2
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy; m , o wartosci: ..................................................................... nie dotyczy.
tytul prawny: .................................................................................................................... nie dotyczy.
2
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 35,09 m , 85,72 m , o wartosci: wg. szacunku 400000 zl. tytuf prawny: prawo odr~bnej
wfasnosci; malzeriska wsp61nosc majqtkowa.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: indywidualne; powierzchnia: 4,03 ha, o wartosci: wg. polisy ubezpieczeniowej: 420000 z!.
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi, tytul prawny: odr~bna wlasnosc
majqtkowa- darowizna.
Z tego tytulu osiqgnq!em w roku biezqcym przych6d i doch6d w wysokosci: 3039,52 z!.
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odr~bnej

wfasnosci; mafzeriska wsp61nos6 majqtkowa.

Ill.
1. Posiadam udzia!y w sp6!kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy, udzia!y te stanowiq·pakiet wi~kszy niz
10% udzia!6w w sp6!ce: ..................................................................................................... nie dotyczy.
Z tego tytu!u osiqgnqfem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................ nie dotyczy.
2. Posiadam udzialy w innych sp6!kach handlowych- nalezy podacliczb~ i emitenta udzia!6w: nie dotyczy.
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: ................................................ nie dotyczy.
IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji: ................................................ nie dotyczy.
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6fce: ......................................................... nie dotyczy.
Z tego tytu!u osiqgnqfem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................ nie dotyczy.
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

2. 1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeri S.A. 50 szt. akcji imiennych; mafzeriska wsp61nosc: majq_tkowa.
2.2. PKO S.A. 120 szt. akcji; mafZeriska wsp61nosc majcttkowa.
2.3 PZU-S.A. 30 szt. akcji; mafZeriska wsp61nosc majcttkowa.
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: brak dochodu: .................................... nie dotyczy.

v.
Nabyfem (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majcttku odn~bnego) od Skarbu Paristwa,
innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzctdu terytorialnego, ich zwictzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
................................................................................................................................................ nie dotyczy.

VI.
1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy.
osobiscie: ........................................................................................................................ nie dotyczy.
wsp61nie z innymi osobami: ................................................................................................. nie dotyczy.
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Zarzctdzam dziafalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dziafalnosci (nalezy podac
form~ prawnct i przedmiot dziafalnosci): ........................................................................................ nie dotyczy.
osobiscie: ........................................................................................................................ nie dotyczy.
wsp61nie z innymi osobami: ................................................................................................. nie dotyczy.
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ........................................................ nie dotyczy.

VII.
W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): .............................................................................. nie dotyczy.
- jestem czfonkiem zarzctdu (od kiedy): ........................................................................................... nie dotyczy.
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................................................................. nie dotyczy.
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............................................................................. nie dotyczy.
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ............................................. nie dotyczy.
VIII.
lnne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot uzyskiwanych z
kazdego tytufu:
1. Wynagrodzenie z tytufu zatrudnienia - 224562,64 zf; mafzeriska wsp61nos6 majqtkowa.
2. Dieta radnego Rady m. Torunia- 29179,14 mafzeriska wsp61nosc majqtkowa, z tego podlegajqca opodatkowaniu
4730,30 zf.
IX.
Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zf. (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac mark~,
model i rok produkcji):
1. Samoch6d osobowy marki Citroen C-2; 2004 r.; mafzeriska wsp61nosc majcttkowa.
2. Samoch6d osobowy marki Audi 05; 2010 r.; mafzeriska wsp61nos6 majcttkowa.

X.
Zobowictzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zf. w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwictzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt odnawialny w Banku
PKO BP S.A. w wysokosci 30000 zf; mafZeriska wsp61nosc majqtkowa.

CZE;SC B

art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Toruli dnia 29.04.2011 r.
(miejscowosc, data)

(pod pis)
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