URZJ\D

~;HASTA

TORUNIA

Wydzial Organizacji i Kontroli

Wplyn~lo dnia ...?.?.:.t?.?:?. ~~~~... .
OSWIADCZENIE MAJJ\TKO'f.~z ..................... ~ ...... .
,

w6jta, zast~ey v.r.Qjta, sekretarza gminy, skarbmka gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz~dzaji\_Cej i ezlonka organu zarz~dzajt:teego gminnct osobct pra·.vmt oraz osoby ·.vydajctcej
deeyzje
. trmtntstracyjne
d . .
. >vv tmtemu
. . . 'vVOjta
,. [l)
Torun
(miejscowosc)

2014-03-24

(dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladaj&.ca oswiadczenie obowi&_Zalla jest do zgodnego z prawd&_, starannego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj&. w konkretnym przypadku zastosowania, nalet.y wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj&.ca oSwiadczenie obowi&_Zalla jest okreslic przynale:Znosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj&.tkowych, dochod6w i zobowi~ do maj&_tku odr\!bnego i maj&_tku obj\!tego malzeflslot wsp61noSci&.
maj&_tkow&_.
4. Oswiadczenie maj&.tkowe dotyczy maj&.tku w kraju i za granic&..
5. Oswiadczenie maj&.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni\!Zile.
6. W c~sci A oswiadczenia zawarte S1t informage jawne, w c~sci B zas informacje niejawne dotycZ&_ce adresu
zamieszkania skladaj~go oswiadczenie oraz miejsca polo:lenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, niZej podpisany(a)

KRZYSZTOF JAN RZEWUSKI

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 23 GRUDNIA 1957 ROKU w SZCZECINIE
DOM RODZINNY, DYREKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzie 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 wchod~ce w sklad mali:eitskiej wsp61nosci maj::ttkowej
lub stanowi::tce m6j maj::ttek odrybny:

I. Zasoby pieni~zne:
-

srodki pieni\!Zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
srodki pieni\!Zne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY
........................................................ na kwot~: ...... NIE DOTYCZY ........
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II.
2

Dom o powierzchni: ... 170 ...... m , o wartoSci: .................. tytul prawny: ZAMIESZKIWANIE

1.

W MIESZKANID STANOWL\CYM WLASNOSC MALZONKI
2.

Mieszkanie o powierzchni: ... NIE DOTYCZY. m2, o wartosci: ... ...

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ...... NIE DOTYCZY ......... , powierzchnia: .. .

tytul prawny: ..... .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .

tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osiqgn~em(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
Inne nieruchomosci: powierzchnia: ...... NIE DOTYCZY ......................................... .

4.

o wartosci: .................................................................................................. .

tytul prawny: ............................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbf(: i emitenta udzial6w: ........... .

... ...... ... ............... NIE DOTYCZY .................................................................. .
udzialy te stanowi&. pakiet wif(:kszy niZ 10% udzial6w w spruce: ...... NIE DOTYCZY ........... .
Z tego tytulu osiqgn~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... NIE DOTYCZY.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbf(: i emitenta akcji: ................... .

............... ... ..................... NIE DOTYCZY ................................ .
akcje te stanowi&. pakiet wif(:kszy niZ 10% akcji w sp6lce: ............... NIE DOTYCZY ...............
Z tego tytulu osiqgn~em(f(:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... NIE DOTYCZY ... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl&.czeniem mienia przynale:Znego do jego maj&.tku odrf(:bnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz&.du terytorialnego, ich zwi&_zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastf(:pnj&.ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaC opis mienia i dati(: nabycia, od kogo: ........ .

. . . ... . .. . . . . .. .. . .. .. .. ... .. . .. . .. . .. . NIE DOTYCZY .................................. ..

VI.
1. Prowadzf(: dzialalnosc gospodarcZ&.[21 (naleiy podaC form~ prawn~ i przedmiot dzialalnosci): ........ .

.. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .... ... .... NIE DOTYCZ¥ ............................................................ .
-

osobiscie ................................................................................................................. .

-

wsp6lnie z innymi osobami .......................................................................................... ..

Z tego tytulu osiqgn~em(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... NIEDOTYCZY ........ .
2. Zafz&.dzam dzialalnosci&. gospodarcZ&_lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem taki~ dzialalnosci (naleiy podac
form~ pra~ i przedrniot dzialalnosci):

osobiscie ................................. NIE DOTYCZ¥ ............................................................ ..
-

wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................................. .
Z tego tytulu osi~em(~) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... NIE DOTYCZY ........... .
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VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ............ NIE DOTYCZV .................. .

-

jestem czlonkiem :z.amt._du (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .

Z tego tytulu osi~<tlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...... NIE DOTYCZY ............... .
2. W sp6ldzielniach: ............ NIE DOTYCZY .............................................. .
-

jestem czlonkiem :z.amt._du (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiemrady nadzorczeP1 (od kiedy): ........................................................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .

Z tego tytulu osi~<tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............ NIE DOTYCZY ........ .
3. W fundacjach prowadzf!cych dzialalnosc gospodarc:zll: ......... NIE DOTYCZY ..... .
-

jestem czlonkiem :z.amt._du (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu osi~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... NIE DOTYCZY .............. .

VIII. Inne dochody osi&gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj¢, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytulu: UMOWA 0 PRACI; NA CZAS NIEOKRESLINY.
DOCHOD •••••• 80842,38 (osiemdziesiqt tysi~y osiemset czterdziesci dwa zlote 38/100)...
W TYM 15000,00 Z TYTULU NAJMU.\Qilt:lVL•.

./t)£01f.(/.. f. U#(lfl.ufl...zh.~~ ~

IX. Skladniki mienia mchomego o wartosci powyZ:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

ot6.

(]

mechanicznych naleZ)'

podac mark~, model i rok produkcji ............................................................. .
SAMOCHOD OSOBOWY SKODA FABIA COMBI, POJ. 1,2 L; ROCZNIK 2004 WSPOLWLASNOSC
W Yz Z SYNEM MATEUSZEM RZEWUSKIM

X. Zobowi&Zania pieni~Zile o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~~te kredyty i po:Zyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w

zwi¥ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): KREDYT Z INN.\

OSOB.\ STANOWl MALZENSK.\ WSPOLNOSC MAJJ\TKOWJ\. BANK BPH S.A- ROZBUDOWA DOMU.
KREDYT W WYSOKOSCI 68114,00 CHF (suscdzieshtt osiem tysi~y sto czternaScie frankow szwajcarskich)
splacono 117rat. Pozostalo 46900,70 CHF(czterdzieSci sze8C tysi~y dziewi~set 70/100 frankow szwajcarskich).
KREDYT BANK RAIFFEISEN POLBANK W WYSOKOSCI 20000,00 PLN (dwadzie8cia tysi~cy zlotych 00/100).
SPLACONO 11 RAT RAZEM 4819,37 PLN (cztery tysi~e osiemset dziewi~tna8cie zlotych 37/100)
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.. ·

CZ_t;SC B

Powyzsze oswiadczenie sldadam swiadomy(a), iZ na podstawie art 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

TORUN, DN. 2014-03-24
(miejscowosc, data)
[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkgi roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych.
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zwierz~j,

w formie i zakresie

