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UWAGA:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego malzensk'l wsp6lnosci'l
majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

JA, NIZEJ PODPISANY JERZY MARCIN WOJDYLO
RODOWE
WOJDYLO
URODZONY 09.06.1954 R. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Urzqd Miasta Torunia- kierownik Kancelarii Tajnej, podinspektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialaluo8ci
gospodarczej przez osoby pelnii!ce 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 samorzi!dzie gminnym (Dz. 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 sklad malzenskiej wsp61nosci majqtkowej
lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I. Zasoby pieni~i.ne:
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: ..................... nie dotyczy ............................ ..
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: ........................ nie dotyczy ............................. .
papiery wartosciowe: ........................... nie dotyczy .......................................................... ..
........................................................ na kwot~: ........................................... .

1

II.
1.

Dom o powierzchni: ...... 79 ...... m', o wartosci: ...... 300000,00 zl tytul prawny: wsp6lwlasnosc

2.

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy,
3.

o wartosci: .................. tytul prawny: .......... ..

Gospodarstworolne: rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy,

powierzchnia: ................ .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
4.

!nne nieruchomosci: powierzchnia: dzialka 1260 m2

o wartosci: podana lqcznie z domem jak w p. 1
tytul prawny: wsp61wlasnosc

III.
Posiadarn udzialy w sp61kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10% udzial6w w sp61ce: ...................................... ..
Z tego tytulu osiqgnqlem(~larn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadarn akcje w sp61kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: .............................................. ..
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~pujqce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq121 (nalezy podac form~ prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiScie .............................................................................. ··· · · · ··. · ·· ··· · ··· .. · ·
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. Zarzqdzarn dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
form~ prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiScie ................................................................................................... ..
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......................... .

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

····················································································································
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytulu osi~n~lem( ~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. ..
2. W sp61dzielniach:

nie dotyczy.

·····················································································································
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): .................................................................. .
jestem czlonkiem rady nadzorczej 131 (od kiedy): ........................................................ .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytulu osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~:

nie dotyczy.

jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytu!u osiqgn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. !nne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: umowa o prac~ z Urz~dem Miasta Torunia- 46834,72 zl.
umow~

zlecenie- 785,22 zl.

bon towarowy- 150,00 zl.

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

IX. Skladniki rnienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalei:y

podac mark~, model i rok produkcji): MAZDA 6; rok produkcji 2005 r.

·····················································································································

X. Zobowi¥ania pieni~i:ne o wartosci powyi:ej 10 000 zlotych, w tym zaci~gni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi<tzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1.

kredyt budowlano- hipoteczny w wysokosci 112 200,00 zl na remont domu na okres 17lat, w Banku Polskim
Kasa Opieki S.A. w Toruniu, ul.
stanowi~cej sum~

Grudzi~dzka

29. Oprocentowanie wedlug zmiennej stopy procentowej

zrniennej stopy bazowej WIBOR 3M i mar:iy w wysokosci 0,5%, obecne zadlui:enie wynosi-

64 628,75 zl.
2.

Poi:yczka got6wkowa- konsumpcyjna w wysokosci 13 000,00 zl na okres 5 lat w Banku Polskim Kasa Opieki
S.A. w Toruniu, ul.

Grudzi~dzka

29. Oprocentowanie wed!ug zmiennej stopy procentowej, obecne zadlui:enie

wynosi 12 844,02 zl.
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CZI;;SC B

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

Torm\, dnia 21.04.2015 r.

··········1ft············

(miejscowosc, data)

(1] Niewla5ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstw a rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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zwierz~cej,

w formie i zakresie

