URZi\D JvHASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli
· OS'~ 2D~b r

dnm ......-:Hi/3":···· ... ..
OSWIADCZENIE MAJf\TKOW.~. ··················l~.~ ........ .,
Wplyn~lo

w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz<tdzaj<tcej i czlonka organu zarz<tdzaj<tcego gminn<t osob<:tprawn<t oraz osoby wydaj'tcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta 111

......... Toruli .............................. 05.04.2013r ....................... .
(miejscowosc)
(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj&cca oswiadczenie obowi&czana jest do zgodnego z prawd"b starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj&c w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj&cca oswiadczenie obowi&cZanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w maj&ctkowych,
dochod6w i zobowi&czan do maj&ctku odre;:bnego i maj&ctku obje;:tego malzensk&c wsp6lnosci&c maj&ctkow&c.
4. Oswiadczenie maj&ctkowe dotyczy maj&ctku w kraju i za granic&c.
5. Oswiadczenie maj&ctkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienie;:zne.
6. w cze;:sci A oswiadczenia zawarte S&c informacje jawne, w cze;:sci B zas informacje niejawne dotycz&cce adresu
zamieszkania skladaj&ccego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), ......... Tomasz Edward Jurkiewicz ............................................................................. .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ..................... 03.01.1970 .............................. w ............... Toruniu ............................... ..
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Me;:zczyzn w Toruniu, ul. Sklodowskiej- Curie 82-84; Kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni::tce 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::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 wchodzace w sklad malzeiiskiej wspolnosci mahttkowej lub stanowil:lce m6j
majl:ltek odr~bny:

I. Zasoby

pieni~zne:

srodki pieni\)zne zgromadzone w walucie polskiej: ............... 15.000 PLN
srodki pienie;::lne zgromadzone w walucie obcej: .................. nie dotyczy
papiery wartosciowe: .................................................................... nie dotyczy

........................................................ na kwot~: ... nie dotyczy ..................................... .

II.
1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: ... nie dotyczy ............... tytul prawny: nie dotyczy

2.

Mieszkanie o powierzchni: 58 m2, o wartosci: cena zakupu: 270.000 PLN (09.20 llr.)

-tytul prawny:

wsp6lwlasnosc malzenska
3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

4.

o wartosci: ............... nie dotyczy rodzaj zabudowy: ......... nie dotyczy

5.

tytul prawny: ................................. nie dotyczy
Z tego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

6.

lnne nieruchomosci: powierzchnia: ............................... nie dotyczy
............................................................................ nie dotyczy ................................ .
o wartosci: ............................................................ nie dotyczy .................... .
tytul prawny: ......................................................... nie dotyczy

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac

Iiczb~

i emitenta udzial6w: ............. .

. .. ... ... ... . .. .. . .. . ... ... .. . . .. ... ... .. . . .. ... nie dotyczy ............................................ .
udzialy te

stanowi~pakiet wi~kszy

niz 10% udzial6w w spoke: ... nie dotyczy

Z tego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...... nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nale:Zy podac

liczb~

i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi~pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spoke: ........................... nie dotyczy
Z tego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..........nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej
panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich

zwi~zkow

lub od komunalnej osoby prawnej

mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale:Zy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
nie dotyczy

nast~puj~ce

VI.
1.. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz&.[ 2J (nalezy podac form~ prawn~t i przedmiot dzialalnosci): ........ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie dotyczy
osobiscie ............................... nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami ......... nie dotyczy
Z tego tytulu

osi&.gn&.lem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy

2. Zarz&.dzam dzialalnosci&. gospodarcz&.lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
form~ prawn~t i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie ................................. nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami ........... nie dotyczy
Z tego tytulu osi&.gn&.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...... nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz&.du (od kiedy): ..................... nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ......... nie dotyczy
Z tego tytulu osictgn&.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach: .......................................................................nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz&.du (od kiedy): ............................................ nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej[ 3J (od kiedy): ................................nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............................. nie dotyczy
Z tego tytulu

osi&.gn&.lem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

................................................................................................ nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz&.cych dzialalnosc gospodarcz&.: ........................... nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz&.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&.gn&.lem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.nie dotyczy .......................................................................... .

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

podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZ:dego tytulu:
praca na stanowisku Kierownika Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych M~zczyzn w Toruniu: 78.287,77
swiadczenie z Zakladowego Funduszu Swiadczeil Socjalnych: 720,Instytut Badawczo- szkoleniowy Sp. Z o.o. Olsztyn ul. Artyleryjska 3 k,
-

zaj~cia

z mlodziez:t umowa- zlecenie: 168,-

Zesp6l Szk6l Spolecznych, ul. J. Barkiewicz6wny 93 Toruil, program dla sluchaczy specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy spolecznej, umowa o dzielo: 75,-

Razem: 79.250,77

IX. Skladniki rnienia ruchornego o wartosci powyzej

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): ......... nie dotyczy

X. Zobowi::tzania pieni~zne o wartosci powyzej

10 000 zlotych, w tyrn zaci&gni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, najakich

zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci
Posiadarn wraz z zon~t zobowi~tzania pieni~zne w rarnach kredytu hipotecznego na zakup rnieszkania w wysokosci 71.258,05,wobec Banku Pocztowego S.A. z dnia 19.09.20llr.

L~tczna

kwota zaci&gni~tych zobowi~tzan wyniosla w6wczas 107.22,37.

Kredyt obj~ty prograrnern ,Rodzina na swoirn".

CZJ!tSC B

Powyzsze oswiadczenie skladarn swiadorny(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torun, dnia 05.04.2013r.
(rniejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni rnieszkaniowych.

{_GJ~ .
.............................
(podpis)

zwierz~cej,

w forrnie i zakresie

