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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
prezydenta /stan na 31 grudnia 2013/

zast~pcy

Toruli, dnia 2 kwietnia 2014 r.
Uwaga:
1. Osoba skladajl!ca o§wiadczenie obowi11zana jest do zgodnego z prawdl!, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj11 w konkretnym przypadku zastosowania, naleey wpisac "nie dotyczy" ·
3. Osoba skladaj11ca oswiadczenie obowi11zana jest okre§Jic przynaleznosc poszczegolnych skladnikOw maj~ttkowych, dochodow i
zobowi11zan do maj11tku odn;bnego i maj11tkn obj~tego mal:ienskl! wspolnoscil! majl!tkow11.
4. Oswiadczenie o stanie mail!tkowym dotyczy majl}tku w kraju i za granic11.
5. Oswiadczenie o stanie maj11tkowym obejmuje rownie:i wierzytelnosci pieni~:ine.
6. W cz~ci A oswiadczenia zawarte s11 informacje jawne, w cz~ci B zas informacje niejawne dotycz11ce adresu zamieszkania
skladaj11cego oswiadczenie oraz miejsca polo:ienia nieruchomosci.

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a), Zbigniew Rasielewski, urodzony 7lipca 1979 roku w Golubiu-Dobrzyniu,
zatrudniony w :
-Urz11d Miasta Torunia, ul. Waly Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torun; Zast~pca Prezydenta Miasta
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz<!dzie 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 wchodzqce w sklad malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowi'!ce m6j maj'!tek odr~bny:

I.
Zasoby pieni\)i:ne:
- srodki pieni\)i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 36 tysi~cy zl.
- srodki pieni\)i:ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot\): nie dotyczy
II.
1. Dam o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: ............. tytul prawny: ... ..
2. Mieszkanie o powierzchni: 53m2, o wartosci: 255 tys. zl tytul prawny: wlasnosciowe (wsp61wlasnosc
malzenska)
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy, rodzaj gospodarstwa: ...... , powierzchnia: ...
o wartosci: .......... .rodzaj zabudowy: ................ tytul prawny: ...... ..
Z tego tytulu osi'!gnl!lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy powierzchnia: ........ o wartosci: ...... tytul prawny: .... ..

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi\)biorc6w, w kt6rych
uczestniczl! takie osoby - nalei:y podac liczb\) i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowil! pakiet wi\)kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: .... ..
Z tego tytulu osil!gnl!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... .
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych- nalei:y
podac liczb\) i emitenta udzial6w: nie dotyczy
Z tego tytulu osil!glll!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......
IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi\)biorc6w, w kt6rych
uczestniczl! takie osoby - nalei:y podac liczb\) i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowil! pakiet wi\)kszy niz 10% akcji w sp6lce: ....... .
Z tego tytulu osil!glll!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........ ..
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalei:y podac liczb\) i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osil!gnl!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyll!czeniem mienia przynalei:nego do jego majl!tku odrybnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzl!du terytorialnego, ich zwil!Zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast\)pUjl!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat\)
nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI.
I. Prowadzy dzialalnosc gospodarczl! (nalezy podac formy prawn!! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie ............ .
- wsp6lnie z innymi osobami ......
Z tego tytulu osil!gn!!lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ......
2. Zarz!!dzam dzialalnoscil! gospodarczl! lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac formy prawn!! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie ................ .
- wsp6lnie z innymi osobami ......... ..
Z tego tytulu osil!gn!!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......
VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz!!du (od kiedy): .......... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........... .
Z tego tytulu osil!gn!!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..........
VIII.
Inne dochody osil!gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: Wedlug PIT 37-139.034,59 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac marky, model i rok produkcji): Nissan Note rok produkcji 2011 r. wartosc ok. 30 tys zl

X.
Zobowil!Zania pieniy:lne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacil!gniyte kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwil!zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
kredyt mieszkaniowy z doplatami w Banku Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna na zakup mieszkania
(malzenska wspolnosc maj11tkowa) stan do splaty na dzien 31 grudnia 2013 roku- 202.623,46 zl

cn;st B

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

Torun, 2 kwietnia 2014 r.
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