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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Torun, dnia 19 wrzesnia 2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj14ca oswiadczenie obowif4Zana jest do zgodnego z prawdf4, starannego i zupetnego wypetnienia ka:Zdej z
rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujf4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj14ca oswiadczenie obowi14zana jest okreslic przynale:Znosc poszczeg61nych skladnik6w maj14tkowych,
dochod6w i zobowi14zan do maj14tku odr~bnego i maj14tku obj~tego mai:Zenskf4 wsp61noscif4 majf4tkoWf4.
4. Oswiadczenie o stanie maj14tkowym dotyczy maj14tku w kraju i za granicf4.
5. Oswiadczenie o stanie maj14tkowym obejmuje r6wnie:Z wierzytelnosci pieni~:Zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sf4 informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz14ce adresu
zamieszkania sktadaj14cego oswiadczenie oraz miejsca poto:Zenia nieruchomosci.
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Ja, ni:Zej podpisany(a), Pawet Wisniewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

~

urodzony(a) 19 sierpnia 1980 r. wWqgrowcu.
Regionalny Osrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o ow P

\\-

~n~

1

\)~
,

•

sieku - Prezes Zarzqdu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sifi z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 sktad matzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub
stanowiace m6j majatek odrebny:

I.
Zasoby pienifi:Zne:
- srodki pienifi:Zne gromadzone w walucie polskiej: 2 500,00 zt
- srodki pienifi:Zne gromadzone w walucie obcej: 290 GBP, 450 USD
- papiery wartosciowe: ................................................................................................................................................
na kwotfi: .................................................................................................................................................................
II.
1. Dom o powierzchni: ....................................................... m2 , o wartosci: .................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 54m , o wartosci: 15 000 zt, tytut prawny: darowizna od cztonka rodziny;
Mieszkanie o powierzchni: 48 m2 , o wartosci: ok 150 000 zt, tytut prawny: darowizna od cztonka rodziny ograniczone prawo wtasnosci;
2
Mieszkanie o powierzchni: 65 m , o wartosci: 348 000 zt, tytut prawny: wtasnosc na podstawie aktu notarialnego.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..................................................... , powierzchnia: ............................................................... ..
o wartosci: ................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytut prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ .
4. lnne nieruchomosci:
2
powierzchnia: dziatka o powierzchni 800m , o wartosci: 6 000 zt, tytul prawny: darowizna od cztonka rodziny;
powierzchnia: miejsce postojowe o powierzchni 14m2, o wartosci: 20 000 zt, tytut prawny: wtasnosc na podstawie
aktu notarialnego.

Ill.
1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:

przedsi~biorc6w,

w kt6rych

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w spotce: .............................................................................. .
Z tego tytutu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nale:zy podac liczb~ i emitenta udziat6w: ............................ ..
Z tego tytutu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
uczestniczq takie osoby - nale:zy podac liczb~ i emitenta akcji: .

przedsi~biorc6w,

w kt6rych

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce: ...................................................................................... ..
Z tego tytutu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................................
2. Posiadatn akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: ...................................... ..
Z tego tytutu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Paflstwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: ..........................................................................................................................................

VI.
1.

Prowadz~

-

dziatalnosc gospodarczq (nale:zy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): .................................. .

osobiscie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................

Z tego tytutu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ ..
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy
podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): .................................................................................................
-

osobiscie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................

Z tego tytutu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): Regionalny Osrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. zoo
- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): 30 wrzesnia 2010 r.
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................................
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku 2014 (od stycznia do wrzesnia) przych6d i doch6d wwysokosci: przych6d113 134, 48 zt, doch6d -111 910, 75 zt
VIII.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: dieta radnego - 10 201, 33 zt, posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych - 1 368, 00 zt., trzy darowizny od cztonk6w rodziny na zakup mieszkania - tqcznie 56 000,
00 zt, sprzedaz garazu- 30 001, 23 zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): ............................................................................................................................

X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): pozyczka od cztonka
rodziny na zakup mieszkania- 24 000, 00 zt (pozyczka zgtoszona do Urz~du Skarbowego).

Powyi:sze oswiadczenie skJadam swiadomy(a), ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.. .\0.~·. . . . . . . . . ..
(podpis)

