RADY

Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJ)\TKOWE
radnego gminy
Torun, dnia 30 kwietnia 2013 r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba skladajctca oSwiadczenie obowict_zana jest do zgodnego z prawdC!, starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubl}'ki nle znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nale:l:y wpisac ..nie dotvczy".
3. Osoba skladajctca oSwiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzal'i do majcttku odrQbnego i majcttku objQtego matzel'iskct wsp61noscict majcttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQ:l:ne.
6. W czQsci A oSwiadczenla zawarte Set informacje jawne, w czQsci B zas informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania skladajctcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomoSci.

CZfiSC A
Ja, nizej podpisany(a), Pawef Wisniewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19 sierpnia 1980 ....... w .W<lQrowcu ....... .
Regionalny Osrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp.zoo- prezes zarzadu ................ .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub 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 z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzctce w sktad mali:er'iskiej wsp61nosci majcttkowej lub
stanowictce m6j majcttek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: .171 ,300.........
- srodki pieniC?zne gromadzone w walucie obcej: .290GBP, 450USD ...................... ..
- papiery wartosciowe: ..................................................................................:.............................................................
na kwotC?: .................................................................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ....................................................... m2 , o wartosci: ................................................................ .
tytut prawny: .............................................................................................................................................................
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 54m , o wartosci:15 tysi~cy zt
tytut prawny: darowizna od cztonka rodziny
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..................................................... , powierzchnia: ................................................................ .
o wartosci: ................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytut prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytutu osi<lQncttem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ .
4. lnne nieruchomosci: dziatka
powierzchnia: 800 metr6w
o wartosci: 6 tysiC?CY zt
tytut prawny: darowizna od cztonka rodziny
- garaz
-16 metr6w
- 25 tysi~cy zt
- wtasnosc na podstawie aktu notarialnego

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych

uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
udziaiy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp61ce: .............................................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udziaiy w innych sp61kach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta udziat6w: ............................. .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: ........................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................................
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji: ....................................... .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Par'istwa, innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: ..........................................................................................................................................

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): .................................. .
osobiscie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................. .
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy
podac form~. p~awnq i przedmiot dziatalnosci): .................................................................................................
-

OSObiSCie ••..••••..•••.•..•.•......•.•......••••••••.••••••.•.•....••.••.•••...•........•........•..................•.....•.•..••...•••.•••••••.••..••••.••.•...••.•.

wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqtem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): Regionalny Osrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp.zoo
ulica Parkowa 2
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 30 wrzesnia 2010
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d wwysokosci: 90145,86
88 810,86

:E

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzi
uzyskiwanych z kazdego tytutu: pie_t~{~n~go 1~ 10~,\\~
\JM)\J\j
~
Alkoholowych - 2600,00 brutto

jMJ

N , \J

nosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
siedzenia Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej iO.OOO ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): ............................................................................................................................

X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poi:yczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ................................. .

CZI;SC B

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

(miejscowosc, da~)

.........

(podpis)

