URZJ\D MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli
'If l n l d · i\b ·\S\, ·Go lr I

OSWIADCZENIE MAJf\TKOWt~: .~.~- ..~~~-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~·.·.-.-.
wejta, ZliSti)JlSY ·.-•ejta, sela-etarm gminy, skarenika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby ~ltl'lzaj!tSej i ezlonka orgaaH zarz~tdz~!tSegO gmiooft osoblt JlFavrnft Offiil osoby
wyeaj!tSej eeeyzje administ£aeyjae 'N imieaili 'o'ffljta Ill
Torno
(miejscowosc)

2015-04-13
(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj~tca oSwiadczenie obowilpmla jest do zgodnego z pmwdlj, starannego i zupelnego wypelnienia
kai:dej z rubryk.
2. Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdnj:t w konkretnym przypadku zastosowania, nale:iy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj:tca oSwiadczenie obowiljZallll jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majl!tkowych, dochod6w i zobowill.Zllll do majl!flru odt~bnego i maj~ttku obj~tego ma!Zeiiskl\ wsp61noSci:t
maj:ttkow~t.

4. Oswiadczenie maj:ttkowe dotyczy maj:ttku w kmju i za gmniCl\.
5. Oswiadczenie maj:ttkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W c~sci A oswiadczenia zawarte Sl! info~e jawne, w c~Sci B za§ informacje niejawne dotyCZl!ce adresu
zamieszkania skladaj:tcego oswiadczenie omz miejsca polo:Zenia nieruchomo5ci.

CZF;SCA
Ja, ni:Zej podpisany(a),

KRZYSZTOF JAN RZEWUSKI

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)

23GRUDNIA 1957 ROKU w SZCZECINJE
DYREKTOR

DOM RODZINNY

(miejsce zatntdnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni:tce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, 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
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~~odzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze
zm. ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchod.zltce w sklad malZenskiej wsp6lnosci
maj'lotkowej lub stanowiltce m6j maj:ttek odr~bny:

I. Zasoby pieni~zne:
-

srodki pieni~:i:ne zgromadzone w walucie polskiej:

-

srodki pieni~zne zgromadzone w walncie obcej: NJE DOTYCZY
papiery wartoSciowe: NJE DOTYCZV
........................................................ na kwot~: NJE DOTYCZY

NJE DOTYCZY

I

II.
Dom o powierzchni: ... 170. m2, o warto8ci: .................. tytul prawny: ZAMffiSZKIWANIE

1.

W MffiSZKANIU STANOWL\CYM WLASNOSC MALZONKI
2.

Mieszkanie o powierzchni: ... Nm DOTYCZY m2, o warto§ci: .................. tytul prawny: .. .

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ... Nm DOTYCZY ............ , powierzchnia: ..... .
o warto§ci: ....................................... rodzaj zabudowy: ...................................... .
tytul prawny: .................................................................................................. .

4.

Z tego tytulu osil~Jllll~lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .............. .

5.

hmenieruchoiuosci: powierzchnia: ...... Nm DOTYCZY ......................................... ..
o warto§ci: ...................................................................................................... .
tytul prawny: .................................................................................................. .

IIf.
Posiadam udzialy w sp61kach haudlowych - naleiy podac licz~ i emitenta udzial6w: ................ .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... Nffi DOTYCZY ............................................................ .
udzialy te stanowi:t pakiet wi~kszy niZ 10% udzial6w w sp61ce: Nffi DOTYCZY .................... .
Z tego tytulu osil~Jllll~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... Nm DOTYCZY .... .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac Iicz~ i emitenta akcji: ........................ .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... Nffi DOTYCZY ........................................................... .
akcje te stanowi:t pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp61ce: ............... NIE DOTYCZY ........... .
Z tego tytulu osil~Jllll~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... Nm DOTYCZY ... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal:lonek, z wyl:tczeniem mienia przynaleinego do jego maj:ttku odr~bnego) od Skarbu Pru\stwa,
innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samomtdu terytorialnego, ich zwil¢<:6w Iub od komunalnej osoby prawnej
nastwui:tce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nffi DOTYCZY ........................................................... .

VI.
1. Prowa~ dzialalnosc gospodarcz:t[2J (nalezy poda.C form<;: prawn~ i przedrniot dzialalnosci): ........... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... NIE DOTYCZY .................................................................................. .
-

osobi8cie .................................................................................................................. .

-

wsp6Inie z innymi osobami ......................................................................................... .

Z tego tytulu osil~Jllll~lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... Nffi DOTYCZY ..... .
2.

Zarzltdzam dzialalnoScilt gospodarcZl\ Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno§ci (nalei:y podac

form<;: pra~ i przedrniot dzialalnosci):
-

osobi8cie .................................... Nffi DOTYCZY ....................................................... .

-

wsp6Inie z innymi osobami ............ Nm DOTYCZY ......................................................... .
Z tego tytulu osil~Jllll~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....................................... .
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VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ......... NIE DOTYCZY ............................
-

jestem czlonkiem zamtdu (od kiedy ): .......................................................................... .

-

jestem czlonkiem mdy nadzorczej (od kiedy): ............................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) ............................................................ .

Z tego tytulu osi~em w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... NIE DOTYCZY ........... .
2. W sp61dzielniach: ............... NIE DOTYCZY ............................................................... .
-

jestem czlonkiem zamtdu (od kiedy): ......................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej[31( od kiedy ): ................................................................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................................................ .

Z tego tytulu osiltgnl!lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................... .
3. W fundagach prowadzllcych dzialalnosc gospodarez(!: ...... NIE DOTYCZY .......................... .
-

jestem czlonkiem zamtdu (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytuln osi~em w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... NJE DOTYCZY ....... .

VIII. hme dochody osil!gane z tytuln zatmdnienia lub innej dzialalno8ci zarobkowej lub zaj¢, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytuln:
UMOWA 0 PRACF; NA CZAS NIEOKRESLINY.
DOCH6D- 74917,89 (siedemdzieshtt cztery tysqce dziewi¢set siedemna8cie zlotych 89/100) ...
W TYM 15000, OO(pi~a8cie tysifCY 00/100) Z TYTULU NAJMU

IX. Skladniki mienia rucbomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy

poc;lai: mark«, model i rok produkcji):
SAMOCH6D OSOBOWY SKODA FABlA COMBI, POJ. 1,21; ROCZNlK 2004 WSP6LWLASNOSC
W Y. Z SYNEM MATEUSZEM RZEWUSKIM

X. ZobowiltZallia pieni'<:i:ne o wartosci powy:i:ej I 0 000 zlotych, w tym zaciljgoi'<te kredyty i poiyczki oraz warunki, na
jakicb zosta1y udzielone (wobec kogo, w zwi!JZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
KREDYT Z INN" OSOB" STANOWl MALZENS~ WSP6LNOSC MAJ"TKOW". BANK BPH S.AROZBUDOWA DOMU. KREDYT W WYSOKOSCI 68114,00 CHF (szesedzieshtt osiem tysifCy sto czternaScie
frankow szwajcarskich) Pozostalo do splacenia 41934,50 CHF(czterdzie8ci jeden tysifCY dziewi¢set trzydzieSci
cztery 50/100 frankow szwajcarskich).
KREDYT BANK RAIFFEISEN POLBANK W WYSOKOSCI 20000,00 PLN (dwadzie!icia tySifCy zlotych 00/100).
SPLACONO 23 RATY RAZEM 12318,77 PLN (dwana8cie tysifCY tn;ysta osiemna8cie zlotych 77/100)
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CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie sldadam Swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woluo8ci .

... Torun, dn. 2015-04-13 ............ .
(miejscowosc, data)
[1I Niewla8ciwe skre8lic.
[2) Nie dotyczy dzialaluoSci wytw6rc~ w rolnictwie w zakresie produkcji rosliuuej i
gospodarstwa rodziuuego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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zwi~,

w formie i zakresie

