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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Torun dnia 10.04. 2014r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupetnego
wypetnienia•kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie
dotyczy".
3. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zari do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego matzensk~
4.
5.
6.

wsp61nosci~ maj~tkow~.
Oswiadczenie o stanie maj~tkowym

dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie o stanie maj~tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz~ce
adresu zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany, Waldemar, Edmund Przybyszewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzony: 08.03.1950 r. w Srebrnikach
Sp61dzielnia Mieszkaniowa .,Ziefeniec" w Toruniu; Prezes Zarzctdu; radny Rady miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko fub 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 ~art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzenskiej wsp6fnosci
majqtkowej lub stanowictce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 3800 zl; malzenska wsp6fnos6 majqtkowa.
- srodki pieni~zne gromadzone w wafucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: fundusz akcji, 265 szt. na kwot~ 31900; malzenska wsp61nos6 majcttkowq.
II.
2
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy; m ; o wartosci: nie dotyczy, tytut prawny: nie dotvczv.
2
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2. Mieszkanie o powierzchni: 35,09 m , 85,72 m , o lctcznej wartosci szacunkowej 400000 zl. tytut prawny: prawo
odr~bnej wlasnosci; malzenska wsp61nos6 majqtkowa.
3. Gospodarstwo rofne: rodzaj gospodarstwa: indywiduafne; powierzchnia: 4,03 ha, o wartosci szacunkowej
wedlug pofisy ubezpieczeniowej 400000 zl, rodzaj zabudowy: budynek mieszkafny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi, tytul prawny: odr~bna wlasnosc majqtkowa (darowizna).Z tego tytulu osictgnqlem w roku
biei:qcym przych6d i doch6d w wysokosci: 3220 zl.; odr~bna wlasnosc.
4. fnne nieruchomosci: boks garazowy; powierzchnia: 15,10 m2 o wartosci: szacunkowej: 20000 zl, tytul prawny:
prawo odr~bnej wlasnosci; malzeriska wsp6fnos6 majqtkowa.
Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handfowych z udzialem gminnych os6b prawnych fub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby - nalezy podac ficzb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy, udzialy te stanowict pakiet
wi~kszy niz 10% udzial6w w sp61ce: nie dotyczy. Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
nie dotyczy.
2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nafezy podac ficzb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy. Z
tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handfowych z udzialem gminnych os6b prawnych fub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby - nalei:y podac ficzb~ i emitenta akcji: nie dotvczy. Akcje te stanowict pakiet wi~kszy niz
10% akcji w sp61ce: nie dotyczy. Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nafezy podac ficzb~ i emitenta akcji:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. 50 szt. akcji imiennych; BORYSZEW 15000 szt.; ENERGA 453 szt.;
KGHM 2820 szt.; PKN Orfen 500 szt.; calosc: mali:enska wsp6fnosc majcttkowa. Z tego tytulu osictgnqlem w roku
ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy..
V. Nabylem (nabyl m6j mali:onek, z wylqczeniem mienia przynafeznego do jego majcttku odr~bnego) od Skarbu

Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastE?PUjqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i datE?
nabycia, od kogo: nie dotyczy.

VI.
1. ProwadzE? dziafalnosc gospodarczq (nalei:y podac formE? prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy.
osobiscie: nie dotvczy.
wsp61nie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytufu osiqgnqlem w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dziafalnosci (nalei:y
podac formE? prawnq i przedmiot dziafalnosci) nie dotyczy.
osobiscie: nie dotyczy.
wsp61nie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytufu osiqgnqlem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
VII.
W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy.
- jestem czfonkiem zarzqdu (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 ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
VIII.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajE?6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kai:dego tytufu.; doch6d z tytufu zatrudnienia 254188,21 zt; wykup papier6w dfui:nych
7372 zl.; dieta radnego Rady miasta Torunia 15898 zf; catosc mati:er'lska wsp61nosc majqtkowa.
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyi:ej 10.000 zl. (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalei:y podac
markE?, model i rok produkcji):
1. Samoch6d osobowy marki Audi Q5; 2010 r.; mafi:er'lska wsp61nos6 majqtkowa.
2. Samoch6d osobowy marki W Polo; 2012 r.; mafi:er'lska wsp61nos6 majqtkowa.

X.
Zobowiqzania pieniE?i:ne o wartosci powyi:ej 10.000 zf. w tym zaciqgniE?te kredyty i poi:yczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt odnawialny w Banku PKO BP S.A. w wysokosci 30000 zt; oprocentowanie roczne w wysokosci 14,5%;
mati:er'lska wsp61nosc majqtkowa.
Torur'l dnia 10.04.2014 r.

CZGSC B

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

Torur'l dnia 10.04.2014 r.
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