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Torun, dnia 30.04.2012 r.

Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJA,TKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1.
Osoba sklada]II.Ca oswladczenle obowl~tzana jest do zgodnego z prawdll., starannego I zupelnego wypelnlenia kazdej z rubryk.
2.
Jezell poszczeg61ne rubrykl nle znajduJII. w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wplsac .. nle dotyczy".
3.
Osoba sklada]II.Ca oswladczenle obow111.zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w maJ~ttkowych, dochod6w I
zobow111.zan do maJ~ttku odrQbnego I maj11.tku objQtego ma!Zenskll. wsp6lnoscl11. ma]ll.tkowll.·
4.
Oswladczenle o stanle maj11.tkowym dotyczy ma]ll.tku w kraju I za granlc11..
5.
Oswladczenle o stanle maj11.tkowym obejmuje r6wnlez wlerzytelnoscl pleniQzne.
6.
W czQscl A oswladczenla zawarte Sll. informacje jawne, w czQscl B zas lnformacje niejawne dotycz~tce adresu zamieszkanla
skladaJ~tcego oswladczenle oraz mlejsca polozenla nleruchomoscl.

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a), Stawomir Kruszkowski

urodzony(a) 14.10.1975r w Toruniu
Zesp61 Szk61 Og61noksztalcctcych i Technicznych nr 13 w Toruniu- nauczyciel w-f i trener wioslarstwa
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzctdzie 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 ma!Zer'lskiej wsp61nosci majatkowej lub
stanowictce m6j majcttek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne: nie dotyczy
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: - srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: - papiery wartosciowe: -

II.
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1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m , o wartosci:tytul prawny: .............................................................................................................................................................
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 75m , o wartosci: 270 000
tytul prawny: wlasnosciowe
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: - , powierzchnia:o wartosci: rodzaj zabudowy: tytul prawny: Z tego tytulu osi<tQnctlem w roku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokosci: 4. lnne nieruchomosci: nie dotyczy
powierzchnia: ...........................................................................................................................................................
o wartosci: ................................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6/kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzia16w:
nie dotyczy
udzialy te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6!ce: Z tego tytu!u osi<tQnctlem w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: 2. Posiadam udzialy w innych sp6!kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzia!6w: Z tego tytulu osi<tQnctlem w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: -

IV.
1. Posiadam akcje w sp6!kach handlowych z udzia/em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6!ce: Z tego tytulu osi<tQnaJem w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: 2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji:Z tego tytu!u osi<tQnctlem w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: -

v.
Nabylem (nabyl m6j ma!Zonek, z wylctczeniem mienia przynaleznego do jego majcttku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzctdu terytorialnego, ich zwictzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujctce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie wsp61nie z innymi osobamiZ tego tytulu osictQnctlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 2. Zarzctdzam dzialalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie wsp61nie z innymi osobami Z tego tytulu osictQnctlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzctdu (od kiedy) :nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osictQnctlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: VIII.
lnne dochody osictQane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
-Zesp6l Szk61 Og61noksztalcctcych i Technicznych nr 13 w Toruniu- umowa o prac~ -14400,69,
-Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu- umowa o prac~- 14646,01 ,
-Akademicki Zwictzek Sportowy Torun- umowa zlecenie -16582,
-Polski Zwict.zek Towarzystw Wioslarskich- umowa stypendialna- 11780 ,
-Akademicki Zwictzek Sportowy-umowa stypendialna-16582
-UM- dieta radnego-15235,77

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): VW Passat - 2002

X.
Zobowictzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacictQni~te kredyty i poZ}'czki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwictzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
BZ WBK- kredyt mieszkaniowy- wzi~ty w 2003r, oprocentowanie 6,74%
-do splaty pozostalo 16008,39

cz~sc

e

Powyzsze oswiadczenie skladam 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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