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OSWIADCZENJE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

Toruli 19.09.2014
......................... , dnia .......... r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sk/adnik6w majqtkowych,
dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego mai:Zenskq wsp61noscict majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte SC[ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
cz~sc A

Ja, nizej podpisany(a),Jaroslaw Beszczynski. .................................................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.05.1968 r .................................................................................... w Chelmzy ..... ,.................. .
(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 wchodzqce w sklad malzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odr~bny:
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II.

1. Dom o powierzchni: w budowie 180 m2 (ctzialka 148rJ, o wartosci: 400.000 zl
tytul prawny: .malzenska wsp61nos6 majqtkowa.
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 48,49 m , o wartosci: 170.000 zl
tytul prawny: moja wlasnos6 odr~bna
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: .nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy ............................................................................................................. ..
rodzaj zabudowy: nie dotyczy .......................................................................................................... .
tytul prawny: nie dotyczy ..................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy ................. ..
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: dzialki budowlane: 37.12 ara-wart.60.000 z/,30.02 ara wart.60.000 z/,32.30 ara wart.60.000 z/,30.02
ara wart.60.000 z/;30,42 ara wart. 60.000 zl; 10.41 ara wart.50.000 zl; 10.40 ara wart.50.000 z/,10.05 ar wart.50.000
zl- wsp61nos6 malzenska dzialki o pow.0.0595 ha i 0.4416 ha -stanowiq drog~
tytul prawny: 50% udzialu
5.dzialka inwest. o pow.0,7690 ha o wart. 200.000 z/50% udzialu-wsp61nos6 ma!Zenska

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorcow, w kt6rych
uczestniczct takie osoby- nalezy podac liczb~ 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- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy ....
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .............................. ..
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IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy ................................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy.......................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.......................................... .
2. Posiadam akcje w innych sp6/kach handlowych- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy ......... ..
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .............................. .

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem m1en1a przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy ....................................................................................................... ..
VI.

dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy ....................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy ..........................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnq/em w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy ..................... ..
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy ............................................................. .
osobiscie nie dotyczy ..................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy .......................................................................................................
Z tego tytu/u osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ....................................... ..
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VII.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy .............................................................. ..
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy ................................................................................... ..
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .................................................................... ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ................................................................ .
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy ........................... .
VIII.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: emerytura doch6d MSW 29 158.22 zl, umowy zlecenia doch6d netto 9404.80 zl, firma
MKRPA doch6d netto 5320 zl, wynajem gruntu
AGA doch6d. 434.88 zl, dieta radneg. o 14838.24 zl, udzial w p~
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IX.
f-.
Skladniki mienia ruchomego o wart sci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy poda6
mark~. model i rok produkcji): Chevrolet Epica rok prod.2008
X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt hipoteczny
zaciqgni~ty na budow~ domu w roku 2009 w BGK oproc.1 ,41%- pozostalo do splaty 68,825.30 CHF
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Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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