URZJ\7D M:IA~TJ, TORUNI~

-

Wydziai Onranizacji i Kontr~l

,. Arc

o~

ZD·< "' 1

OSWIADCZENIE MAJt\TKOW~~;~::~.~.~i·~··.·.·.·.·.·.·.·:·.·.·.·.·~

~ta, zast~fley w6jta, sekretafi':a gmiay, skarlmika gmiay, kierownikajedaostki orgaaizaeyjaej .gmi~,
osoby zarz1jdzaj1jcej i czlonka organu zar21jdzaj1jcego gminn11 osob~ prawn11 orax eseby wyda]lle~
deeyzje admiaistraeyjae w imieaiu w6jta f.lt
Torm\
(miejscowosc)

V

03.04.2015.
(dnia)

~,AGA:

1 . Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z rubryk.
:z. lei:eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale2:y wpisac ,nie dotyczy".
:3. Oioba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreSlic przyna1ezuosc poszczeg61nych sk!adnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zaiJ do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego ma!zensk~ wsp61nosci~
maj~tkowl).

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzyte1nosci pieni<;zue.
W cz~sciA oswiadczenia zawarte S'! informacjejawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zarnieszkania skladahcego oswiadczenie oraz miejsca po!otenia nieruchomosci.

4.

5.
6.

CZ:Il;SC A

Ja,

11

;zej podpisany(a), W!adys!aw Majewski. ....................................................................................... ..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

\.lrod:zonY(a) ... 31.01.!958 ................................................ w ... Chelm2:y ............................................ .

... .............................................................................................................
· · · ·· · .............. Prezes Zarzqdu Torunskich Wodociqg6w Sp. z o.o w Toruniu u. Rybaki 31-35
.... ... .
... ....................................................................................
0·····
........................................................................................................
...
... ... .... ' ....................................... ' .... ' ....... ' ......................... ' .... ' •...................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

potnaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograuiczeniu prowadzenia dzialalnosci
po :za Mrczej przez osoby pelnil!ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i

osP0

g
, 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
161
}!r ot· !806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz11dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
214
' p razz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
59
1 ~~e z art. 24h tej ustawy oswiadczam, :ie posiadam wchodzqce w sklad ma!zenskiej wsp6lnosci majatkowei
zgo , 0 wi&ce m6j majcytek odr~bny:

1ub sta,

}.
-

zasobY pieni\\zne:
srodkipieni~zne zgromadzone w wa1ucie po1skiej: ......... ok.20 tys. z! ........................................ ..
srodki pieni~zne zgromadzone w wa1ucie obcej: .................. nie dotyczy .................................. ..
jerywartosciowe: ... jednostki uczestnictwa w funduszu ubezpieczeniowo-inwestycyjnym Aviva na kwot<; ok. 33

- paP totych oraz w funduszu inwestycyjnym Investor -fundusz akcji na kwot<; ok. I00 tys. zlotych; w roku 2014
_,,

I

w

~

ramach zwrotu z tytulu grupowego pracowniczego ubezpieczenia na i:ycie Pogodna Przyszlosc uzyskalem rozliczenie
z nast~puj~cymi pozycjami w wykazie dostarczonym przez PZU: wysokosc zobowi~zania -kwota brutto- 6599,50 zl,
zryczaltowany podatek dochodowy- 135 zl, kwota nalezna do Zakladu Ubezpieczeil Spolecznych- 1890 zl, nalezna
kwota zobowi~zania- 4574,50 zl; a z tytulu odkupienia w 20 14 roku jednostek uczestnictwa funduszu lNG Parasol
FlO lNG Subfundusz Akcji uzyskalem doch6d ok. !50 zl ............. .

II.
Dom o powierzchui: ...... 162 ............ m2, o wartosci: ... ok.650 tys. zl.. ............. tytul prawny:

I.

wlasnosc ............. ..
Mieszkanie o powierzchni: ...... 32,3 ....... m2, o wartosci: ... ok.l30 tys. zl.. ............. tytul prawny:

2.

wlasnosc .......... ..
3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ... nie dotyczy ..................... , powierzchnia: ................ .
o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu

4.

osi~gn~lem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie osiagn~lem ............ .

!nne nieruchomosci: powierzchnia: ... dzialka o powierzchni 606 metr6w kwadratowych na kt6rej stoi wymieniony
dom .................................................................. .
o wartosci: ...... ok.200 tys. zl. .......................................................................................... ..
tytul prawny: ... wlasnosc ............................................................................................ .

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac

liczb~

i emitenta udzial6w: 9 udzial6w i wsp61wlasnosc w 51

udzialach Radia Toruil ............ ..
udzialy te

stanowi~

pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp61ce: ... nie stanowi~ ................................... ..

Z tego tytulu osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi~gn~lem .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalei:y podac

liczb~

i emitenta akcji: Arnica -496 akcji; ,Apator- 2481 akcje;

Neuca- 1600 akcji;Sonel- 440 akcji;BGZ -2 akcje;Boryszew -6595 akcji;Cyfrowy Polsat -65 akcji;Duon- 26988
akcji;Ergis- 51 akcji;Forte- 3008akcji;K~ty- 343 akcje;Kruk- 10 akcji;Paged- 9 akcji;POLNA- 34 akcje;Redan- 70
akcji;Ronson- 382 akcje; ...................... ..
akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: nie
Z tego tytulu

osi~gn~lem(~lam)

stanowi~ .............................................. ..

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: z tytulu sprzedai:y akcji na gieldzie osi~gn~lem w

ubieglym roku doch6d wykazany w PIT 3 8 w wysokosci ok. 40 tys. zl oraz z tytulu dywidendy z akcji ok. 13 tys. zl

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku odr~bnego) od Skarbu Pat\stwa,
innej pailstwowej osoby prawnej, jednostek
nast~puj~ce

sarnorz~du

terytorialnego, ich

zwi~zk6w

lub od komunalnej osoby prawnej

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. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz~ 1 'l (nalezy poda6 form<; prawn11 i przedmiot dzialalnosci): ........ .
... ...... ... ...... ......... ... ...... ...... ...... ...... nie dotyczy .............................................................. .
osobiscie ................. nie dotyczy ................................................................................ .
wsp61nie z innymi osobami ......... nie dotyczy .................................................................... .
Z tego tytulu

osi~gn~lem(~lam)

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

osiagn~lem .............. .

2. Zarz~dzam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy poda6
form<; prawn11 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.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): Torunskie Wodoci~gi SP. z o.o. Torun ul. Rybaki 3135 ...................................................... .
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ... prezes zarz~du od
30.06.2006 ................................................................ .
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: 146191,34 wykazany w PIT

37 .............................. .
2. W sp61dzielniach: ......... nie dotyczy .................................................................................. .
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ............ nie dotyczy ...................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ...... nie dotyczy .................................................. .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... nie dotyczy ............................................ .
Z tego tytulu

osi~gn41em(~lam)

3. W fundacjach

prowad~cych

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie

osi~gn~lem .......................... .

dzialalnosc gospodarc~: ............................................... .

Jestem czlonkiem od 28 maja 2013 roku Rady lzby Gospodarczej

Wodoci~gi

Polskie, od 12 kwietnia 2012 roku

wiceprezesem Stowarzyszenia Wodoci~gi Kujaw i Pomorza oraz od 18 czerwca 2013

Wiceprzewodnic~cym

Rady

Polskiej Fundacji Ochrony Zasob6w
Wodnych .................................................................................................................... .
jestem czlonkiem zarz~du ( od kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytulu

osi~gn~lem( ~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie
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osi~gn~lem

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

VIII. !nne dochody osiljgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj<;c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: .......................................................... .
............ ...... ... ... ...... ...... ... ... ...... nie dotyczy .................................................................... .

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej I 0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

podac mark<;, model i rok produkcji): ...... Samoch6d Volkswagen Passat 2006 rok wsp61wlasnosc z ojcem J6zefem
Majewskim, ............................................ .

X. Zobowiqzania pieni<;zne o wartosci powyzej I0 000 zlotych, w tym zaciqgni<;te kredyty i poiyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1)zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
...................................................... nie dotyczy ...................................................................... .

CZF;SCB

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

Torut\, 03.04.2015
(miejscowosc, data)

Ill Niewlasciwe skreslic.
[2) Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz<;cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
)3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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