Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
radnego gminy
Torun21l',04.2015
.................. .'...... , dnia .......... r.
(miejscowo$6)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj~ca oSwiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupelnego wypelnienla kai:dej z
rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nle znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisal: .. nle dotvczy".
3. Osoba skladajctca oSwiadczenie obowictzana jest okreSiiC przynaleZnoSC poszczeg61nych skladnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzarl do majcttku odr~bnego i majcttku objqtego mai:Zeilskct wsp61noScict majcttkowct.
4. OSwiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. OSwiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wnie:Z wierzytelnoSci pieniQZ.ne.
6. W CZQSci A oSwiadczenia zawarte Sit informacje jawne, w czQSci B zaS informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania skfadajctcego oSwladczenie oraz miejsca poloi:enia nieruchomoSci.
CZ~SCA

Ja, nii:ej podpisany(a),Jarostaw Beszczyriski ..................................................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.05.1968 r. ................................................................................... w Che!mzy ........................ .
................................... Radny Miasta Torunia .......................................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>tdzie 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 wchodz>tce w sk!ad mai:Zenskiej wsp61nosci maj>ttkowej lub
stanowi>tce m6j maj>ttek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: .nie dotyczy 25 000 z! -wsp61noS6 mai:Zenska
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie .nie dotyczy .......................................................................... ..
- papiery wartosciowe: .nie dotyczy
na kwot~: .nie dotyczy ......................................................................................................................................

II.

'''''ka

1
1. Dom o powierzchni: w budowie 180 m21
"'>, o wartosci: 400.000 z!
tytu! prawny: wsp61noS6 maj>ttkowa...................................................................................................................
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 48,49 m , o wartosci: 170.000 z!
tytu! prawny: moja w!. odr~bna
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: .nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy...... .......... .............. ........... .......................... ........................................ .
rodzaj zabudowy: nie dotyczy ..........................................................................................................
tytu! prawny: nie dotyczy. .. ......... .. .................................................................................................................
Z tego tytu!u osi~n>t!em(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy .................. .

4. !nne nieruchomoSci:
powierzchnia: dzialki budowlane: 37.12 ara·wart.90.000 z!,30.02 ara wart.90.000 zl,32.30 ara wart.90.000 zl,30.02
ara wart.90.000 zl;20,28 ara wart. 60.000 zl; 10.41 ara wart. 70.000 zl; 10.40 ara wart. 70.000 zl,1 0.05 ar wart. 70.000
z!- wsp61noS6 mai:Zenska- dzialki o pow,0.0595 ha i 0.4416 ha -stanowi>t dreg~ wew. do WoN dzialek
tytul prawny: 50% udzialu
5.dzia!ka inwest. o pow.0,7690 ha o wart. 300.000 z! 50% udzialu-wsp61nos¢ mai:Zenska

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestnicz>t takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy ................................................................................................................................................
udzialy te stanowi>t pakiet wi~kszy niz 10% udzia!6w w sp6!ce: nie dotyczy ................................................ .
Z tego tytu!u osi~n>tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ....................................... .
2. Posiadam udzialy w innych sp6!kach handlowych - nalezy poda¢ liczb~ i emitenta udzia!6w: nie dotyczy....
Z tego tytu!u osi~n>tlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ............................... .

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych

uczestnicz't takie osoby- nalezy poda6 liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy ...............................................................................................................................
akcje te stanowi't pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy..................................................... .
Z tego tytulu osi'tQn'tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .......................................... .
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nalezy poda6liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy.......... .
Z tego tytulu osi'tQn'tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .............................. .

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyl'l_czeniem mienia przynaleznego do jego majll_tku odr~bnego) od Skarbu
Par\stwa, innej par\stwowej osoby prawnej, jednostek samorz'tdu terytorialnego, ich zwi'l_zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~puj'tce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy .........................................................................................................

VI.
1. Prowadz~ dzialalnoM gospodarcz'l_ (nalezy poda6 form~ prawn'l_ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy ....................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy ......................................................................................................... .
Z tego tytulu osi'tQn'l_lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy...................... .
2. Zarz'l_dzam dzialalnosci'l_ gospodarcz'l_ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
poda6 form~ prawn'l_ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy............................................................. .

-

osobiScie nie dotyczy .................................................................................... ............................ .

wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy ...................................................................................................... .
Z tego tytulu osi'tQn'l_lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ........................................ .

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy ............................................................... .
- jestem czlonkiem zarz'l_du (od kiedy): nie dotyczy.................................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ..................................................................... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy................................................................ .
Z tego tytulu osi'tQn'l_lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy........................... .

VIII.
lnne dochody osi'tQane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~6. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: emerytura MSW doch6d-38880 zl, umowa zlecenie MSM doch6d11 844.30 zl, firma
AGA przych6d 741 zl, dieta radnego 21171.85 zl, udzial w pracach MKRPA doch6d 6244.00 zl, doch6d z tyt. najmu
gruntu 17 150 zl ,umowa zlecenie- inne doch6d 4400 zl,
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy poda6
mark~. model i rok produkcji): Chevrolet Epica rok prod.2008, Renault Captur rok prod.2014

X.
Zobowi'l_zania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci'tQni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwill_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt hipoteczny
zaci'tQni~ty na budow~ domu w roku 2009 w BGK oproc.1,41%- pozostalo do splaty 68,509.00 CHF, kredyt na zakup
samochodu( XI 2014- 50/50) Renault Captur 35175 zi-RCI Banque SA zaci'tQni~ty na 1 rok
cz~;s<:

s

Powyi.sze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieRprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

<f.~ . . . 2i:fJ?~J.>... .
(miejscowo56, data)

····~······~··········/:!~............
(podpi )
'

