VRZ;\D MIASTA TORUNIA
Wydzia! Organizacji i Kontroli

Wplyn~lo dnia ..

3j.O'!J, @I\J

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE L. dz ..............

·.·.·.:·.:::·.h'L:·.:::·.

wOjta, zastflpcy wOjta, se/(retarza gminy. slwrbnilw gminy, /(ierewnilw jednestki
erganizaoyjnej gminy, esoby zarzqdzajqoej i ozlonl<a organu zarzqdzajqeego ~minnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta 1 od dnia
19.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.

To run
(miejscowosc)

31 marca 2015 r.
{dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypel
nienia kazdej z rubryk.
2. Jei:eli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisac ,.nie
dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaii do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego mali:eiiskq wsp61nos
ci'l majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei: wierzytelnosci pieni~i:ne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s0 informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladaj 0cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ~sc

A

Ja, nii:ej podpisany(a), Adrian Rynkowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)
urodzony 24 listopada 1981 r. w Toruniu
pelniqcy obowi'lzki Dyrektora Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami

Urz~du

Miasta Torunia od dnia

19.01.2015
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzial
alnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591
ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp
61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I. Zasoby pieni~zne:

e
e
e

srodki

pieni~i:ne

zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy
........................................................ na

kwot~:

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

II.
1.

Dom o powierzchni: 140m 2, o wartosci: 600.000,- zltytul prawny: wlasnosc- malzer\ska wsp61nosc
majqtkowa
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2.

Mieszkanie o powierzchni nie dotyczy m'. o wartosci: .................. tytuf prawny: ........... .

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ........................, powierzchnia: ................ .
o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytuf prawny: ................................................................................................
Z tego tytufu osiqgn<jlem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

4.

Inne nieruchomosci: dziafka o pow. 0,0404 ha, na kt6rej posadowiony jest dom z punktu 1. Wartosc podana
lqcznie z domem.
tytuf prawny: wfasnosc - mafzenska wsp61nosc maj'ltkowa

Ill.
Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych- nalezy podac

liczb~

i emitenta udzia/6w: nie dotyczy .......................... .

udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6/ce: ........................................
Z tego tytufu osiqgnq/em(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp6/kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
"opak"et
akcJ·etestano w1'"t
1

· k szy mz
·· 10"Ao akCJI·· w spa"/ ce: ............................................... .

WI~

Z tego tytufu osiqgnq/em(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ...............................

V.

Nabyfem(am) (nabyf m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<jdu terytorialnego, ich zwi<jzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu- nalezy podac opis
mienia i dat~ nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI. nie dotyczy

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq121 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): ........ .

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

e
e

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................

.....................................................................................................................
2. Zarzqdzam dzialalnosci'l gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie .....................................................................................................

e
e

wsp61nie z innymi osobami ..............................................................................
Z tego tytufu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..............................

VII. nie dotyczy
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ...................................................... .
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e
e
e

jestem cz!onkiem zarzqdu (ad kiedy): .................................................................. ..
jestem cz!onkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) ...................................................... .

Z tego tytu!u osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp6!dzielniach: ........................................................................................... .

e
e
e

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................................................................. .
jestem cz!onkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ .
jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ......................................................

Z tego tytu!u osiqgnq!em(~!am) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: ............................. .

3. W fundacjach prowadzqcych dzia!alnosc gospodarczq: ................................................

e
e
e

jestem cz!onkiem zarzqdu (ad kiedy): ....................................................................
jestem cz!onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................
jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ...................................................... .

Z tego tytu!u osiqgnqlem(~!am) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: ..............................

VIII. Inne dochody osiqgane z tytu!u zatrudnienia

lub innej dzia!alnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytu!u:
10.437,80 zl netto- umowa o prac~ w Urz~dzie Miasta Torunia za okres 19.01-31.03.2015 r. ................................... .

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

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 z!otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~. model i rok produkcji):- samoch6d Volkswagen Golf V Plus 1.6, rok prod. 2005, wartosc
ok. 22.000,- zl
tytu! prawny: w!asnosc- ma!zer\ska wsp61nosc majqtkowa
- samoch6d Peugeot 206 1.4, rok prod. 2007, wartosc ok. 12.000,- zl. tytul prawny:

v, udzia!u we wsp6!wlasnos

ci poza ma!zensk'! wsp61nosci'! majqtkow'! .................................................................

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

X. Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10 000 z!otych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zosta!y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt
hipoteczny w wys. 500.000,- zl na zakup domu jednorodzinnego, udzielony przez bank Pekao S.A.- do sp!aty
na dzien 31.03.2015 r. pozosta!o: 478.157,34 zl ......................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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cz~sc

s

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torun, 31 marca 2015 r.
(miejscowosc, data)

[1] 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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