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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Torun, dnia 30 kwietnia 2015 r.
(miejscowost)

Uwaga:
1. Osoba sktadajctca oSwiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupefnego wypetnienia ka:Zdej z

rubryk.
2.
3.
4.
5.
6.

Je.Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:.y wpisaC .. nie dotvczy".
Osoba sktadajctca oSwiadczenie obowictzana jest okreSiiC przynalei:noSC poszczeg61nych sktadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzari do majcttku odrqbnego i majcttku objqtego mali:er'lskCI wsp61noSci<t majc:ttkowct.
OSwiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
OSwiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wnie;;Z: wierzytelnoSci pieniqi:ne.
W czqSci A oSwiadczenia zawarte SCI informacje jawne, w cz~Sci B zaS informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania sktadaj(lcego oSwiadczenie oraz miejsca potoi:enia nieruchomoSci.

cz~sc A
Ja, nii:ej podpisany(a), Pawet WiSniewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19 sierpnia 1980 r. w Wqgrowcu.
Regionalny Osrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o ow Przysieku - Prezes Zarzqdu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ 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, i.e posiadam wchodzqce w sklad ma!Zer'lskiej wsp61nosci majqtkowej lub
ma.no~jace m6j majatek odrebny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 7 000,00 zl
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: 290 GBP, 450 USD
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~: .........................................................................................

II.
2

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m , o wartosci: ............................................................. ..
tytul prawny: ..................................................................................................................................................
2
2. Mieszkanie o powierzchni: 54 m , o wartosci: 15 000 zl, tytul prawny: darowizna od czlonka rodziny;
Mieszkanie o powierzchni: 48 m', o wartosci: ok 150 000 zl, tytul prawny: darowizna od czlonka rodziny;
Mieszkanie o powierzchni: 65 rn'. o wartosci: 348 000 zl, tytul prawny: wlasnosc na podstawie aktu notarialnego.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
........................................................ ..
o wartosci: ............. ............ ............. .. .................... ... ...........................
.. .......... ..
rodzaj zabudowy:
............ ............ .............. ... .. .... ......... ... ............... .... .. ..... ...... ......... ........ .. ................. ..
tytul prawny: ............ .... .................. .......... ................ ............................ ....
.. .................... ..
Z tego tytulu osi'!9rl'!lem('1!am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............................................. ..
4. lnne nieruchomosci:
2
powierzchnia: dzialka o powierzchni 800m , o wartosci: 6 000 zl., tytul prawny: darowizna od czlonka rodziny;
2
powierzchnia: miejsce postojowe o powierzchni 14 m , o wartosci: 20 000 zl., tytul prawny: wlasnos6 na podstawie
aktu notarialnego.

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w. w kt6rych
uczestnicz'l takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
Nie dotyczy
udzialy te stanowi'! pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: .............................
...................................... .
Z tego tytulu osi(jgn(jlem('l!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....................
............................ .
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy
z tego tytulu osi(jgn(jlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . ......
........................................ ..
IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestnicz'! takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
Nie dotyczy
akcje te stanowi'! pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: ............................................................................... .
Z tego tytulu osi(jgn(jlem('l!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......
............. .
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osi(jgn(jlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl(jczeniem mienia przynaleznego do jego maj(jtku odrrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz(jdu terytorialnego, ich zwi(jzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastrepuj(jce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadz~. dzialalnosc gospodarcz'l (nalezy podac form~ prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
-

OSObiSCie ... .. .. .. .. .. .. .. . .... ...... .. .. .. .. ......

. ..................................................................................................... .

wsp61nie z innymi osobami ...
.......................................................
...................................... .
Z tego tytulu osi(jgn(jlem('l!am) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci:
........................................ .
2. Zarzqdzam dzialalnosci'l gospodarcz'J lub jestem przedstawicielem pe!nomocnikiern takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~ prawn'l i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
-

csobiScie ................................................ ...................................................
. .............................................. .
V1Sp61nie z innymi osobami ...............................................................................................................................

Z !ego tytulu osiqgnqlem(Qiam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................................ .

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Regionalny Osrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. zoo
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 30 wrzesnia 2010 r.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem('l!am) w roku 2014: przych6d 154 767, 56 zl, doch6d 153 126,65
VIII.
!nne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~¢. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: dieta radnego- 15 090, 44 zl., z tytulu posiedzen Miejskiej Kornisji Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych - 1 440,00 zl., trzy darowizny od czlonk6w rodziny na zakup mieszkania -lqcznie 56 000,
00 zl., sprzedaz garazu- 30 001, 23 zl.

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

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

CZE;$C B

Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie~dy grozi kara p;bawienia wolnosci.
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(miejscowoSC, data)

(podpis)

