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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

of;;
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·"nlvnA\o rlma
Toruli dnia 25.04.2013 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac .. nie
dotyczy".
3. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnlk6w
majcttkowych, dochod6w i zobowictzal'i do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego matzel'iskct
wsp61noscict majcttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczctce
adresu zamieszkania sktadajctcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany, Waldemar, Edmund Przybyszewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzony: 08.03.1950 r. w Srebrnikach
Sp6fdzielnia 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, i:e posiadam wchodzqce w skfad mafi:enskiej wsp61nosci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~i:ne:
- srodki pieni~i:ne gromadzone w walucie polskiej: 39388 zf; mafi:enska wsp61nos6 majqtkowa.
- srodki pieni~i:ne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: akcje oraz obligacje w Towarzystwach Funduszy lnwestycyjnych:
Fundusz papier6w dfui:nych 1491 szt. oraz fundusz akcji 265 szt. na fqczna kwot~ 233900 zt Cafosc stanowi
mafzenskq wsp61nos6 majqtkowq.
II.
2
1. Dom o powierzchni: nie dotvczy; m ; o wartosci: nie dotvczy, tytuf prawny: nie dotvczy.
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2. Mieszkanie o powierzchni: 35,09 m , 85,72 m2 , o fqcznej wartosci szacunkowej 400000 zt tytuf prawny: prawo
odr~bnej wfasnosci; mafzenska wsp61nos6 majqtkowa.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: indywidualne; powierzchnia: 4,03 ha, o wartosci szacunkowej wedfug polisy
ubezpieczeniowej 400000 zf, rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi,
tytuf prawny: odr~bna wfasnosc majqtkowa (darowizna).
Z tego tytufu osiqgnqfem w roku biei:qcym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
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4. lnne nieruchomosci: boks garazowy; powierzchnia: 15,10 m o wartosci: szacunkowej: 20000 zt, tytut prawny:
prawo odr~bnej wtasnosci; matzenska wsp61nos6 majqtkowa.

Ill.
1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalei:y podac liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy, udziaty te stanowiq pakiet
wi~kszy nii: 10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych- nalei:y podacliczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy.
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii: 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji:
2.1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. 50 szt. akcji imiennych.; matzenska wsp61nos6 majqtkowa.

2.2. BORYSZEW 15000 szt.; mati:enska wsp61nos6 maj~tkowa.
Z tego tytutu osi~gn~tem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 4472,56 zt.
V. Nabytem (nabyt m6j mati:onek, z wyt~czeniem mienia przynalei:nego do jego maj~tku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich zwi~zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~puj~ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy.

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarcz~ (nalei:y podac form~ prawn~ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy.
osobiscie: nie dotyczy.
wsp61nie z innymi osobami: nie dotvczy.
Z tego tytutu osi~gn~tem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Zarz~dzam dziatalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalei:y
podac form~ prawn~ i przedmiot dziatalnosci) nie dotyczy.
osobiscie: nie dotyczy.
wsp61nie z innymi osobami: nie dotvczy.
Z tego tytutu osi~gn~tem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy.
- jestem cztonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytutu osi~gn~tem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotvczy.
VIII.
Inne dochody osi~gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kai:dego tytutu: doch6d z tytutu zatrudnienia (brutto) 252313 zt; dieta radnego Rady miasta
Torunia 15898 zt; Catosc matzenska wsp61nosc maj~tkowa.
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyi:ej 10.000 zt. (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalei:y podac
mark~. model i rok produkcji):
1. Samoch6d osobowy marki Audi Q5; 2010 r.; matzenska wsp61nosc maj~tkowa.
2. Samoch6d osobowy marki W Polo; 2012 r.; mati:enska wsp61nos6 maj~tkowa.

X.
Zobowi~zania pieni~i:ne

o wartosci powyi:ej 10.000 zt. w tym zaci~gni~te kredyty i poi:yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
1. Kredyt odnawialny w Banku PKO BP S.A. w wysokosci 30000 zt; oprocentowanie roczne w wysokosci 14,5%;
matzenska wsp61nosc maj~tkowa.
2. Kredyt w Volkswagen Bank Polska S.A. na zakup samochodu w wysokosci: 36 716 zt. wedtug zerowej
stopy procentowej (bez odsetek) na okres roku; z terminem sptaty do 2.07.2013r. matzenska wsp61nosc
maj~tkowa.
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(pod pis)

CZE;SC B

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

Toruli dnia 25.04.2013 r.

