osWADczEN|E MAJĄTKoWE
.vló
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osoby zafządzającej i członka organu
zarządzaiące9o gminną osobą prawną @i!e.
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(mi€js&rreśł}

dnia 27.O4.2O12r-

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązańa iest do zgodnego f pńwdą' stańnnego i zupelnego
tYypełnieniakażdejz fubryk.
2. Jeże|iposfcfególne ]ubryki nie znajdująw konk.etnym przypadku zaśosowania,należywpisać
"nie dotyczy".
poszczegó|nych
osoba składająca oświadczenie obowiąfana jest okreś|ić prŹyna|eżność
składników majątkowych, dochodór.v i zobowiązań do majątku odĘbnego i majątku obiętego
rnatżeńską}Yspó|nościąmajątkotYą'
oświadczenie majątkowe dotyczy majdku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obeimuie.ównież wietzyte|nościpieniężne'
W części A oświadcfenia zawańe są informacie iawne, w części B zaś informacje nieiawne
dotyczące adresu zamiesukania, składającego oświadczenie oraz mieisca położenia
nie.uchomości'

czĘŚĆA
Adam A|eksanderst.aszyński.'''''.................'....
Ja, niżejpodpisany(a),
{imionai oaisko

oE ndtsh

Jrfu)

urodzony(a)
07 kwietni€ 1979rokuw Toruni.
KomUnalnego
Prczes zarząduPrzedsiębiorstwa
"Gniewkowo'sp.z o'o.w Gniewkowie
(mi€iw

żr.Jdnienia' śan@isko |Ubfunk.]ia)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 2'1sierpnia1997 r. o ogńniczeniuprcwadzeniadziała|ności
gospodarczejpŻef osoby pełniące
funkcjepubliczne(Dz. U. Nr,106,poz.679, z 1998 r. Nf 113, poz' 715
i Nf 162'poz' 1126'z 1999r. Nr49, poz' 483,z 2000 r- Nr 26, poz. 306 ołazz 2002r' N| 113' poz' 984 i Nr
(Dz. U. z 2001 .' N| 142'
214, poz. 1806)oraz ustgwyz dnia 5 czerw€ 1998f. o samo.ządfiepowiatowym
poz. 1271,Nr 200' poz.
poz.
153,
984,Nr
poL.1592orazz2oż2 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nll13,
posiadam
wchodzqcew skład
że
poz.
uśawy
oświadczam,
1806)'zgodniez ań. zsc |Ą
1688 i Nr 214,
odrębny:
mój
majqtek
|ub
stanowiące
małżeńskiej
wspó|nośclmajątkowej
I.
zasoby pieniężne:
. środki
pienięŻne
Nie dotyczy'...........
zgromadzonew wa|uciepo|skiej:

- środkipieniężne
zgromadzonewwalucieobcej:Nie dotyczy................

. papierywarlościowe:
Nie dolycry.........'.'''''''''''

tl.
_ Akt notaria|ny'
25o.ooo'oozł tyt|' p.awny:wspólwasność
1'1l4 oomu o powierzchni:l23m,, o wańości:
wspó|nośó
małżeńska
mająikowa
powiezchni:
tytułprawny:
2' [/|ieszkanie
o
.-...................'....
nie dotyczy-.. m2,o wartości:
3. GospodaEtworolne:nie dotyczy
rodzajgospodarstwa:

.- , powierzchnia:
.........

o wańości:
.................'
rodTajTebudowy'
''....''.''..''.'.'...'.'''''....''..''
Z tegotytufuosiągnqł]em(ęłam)
w rokuubieg|ymp|zychódi dochódw wysokości:
_
wspó|ność
maiątkowa
4' |nnenieruchomości:
% garażuwo|noslojqcegomałżeńska
powierzchnia:
35 m'....
o wańości:
40'000'00 zl
lytułprawny:pozwo|enie
na budowę
t.
naleł podaó liczĘ i emitentaudzia{'ów:
Posiadamudzia|yw spółkachhand|owych
,-

Udziałyte stanowiąpakietwiększy niż.l0% udziałóww spółce:
'.
w.oku ubieg|ymdochódw wysokości:
Z tegotytufuosiągnął€ m (ęłam)

tv.

- na|ełpodać|iczbęi emitenta
akcji:
handIowych
Posiadamakqew spółkach
\ie dotyczy

akcje te śanowiąpakiet większy niż10% akqi w spółce:
..
dochódw wysokości:
w rokuubieołym
ztego Mufu osiqgnął€ m (ęłam)
(nabyłmój małżonek,
do jego majątkuodrębnego)od
z wyĘczeniemmieniapżyna|eżnego
Nabyłem(am)
osobyprawnei,jednosteksamo|zqduteMorialnego,ich związkówlub od
skarbu Państwa,innejpańśwowej
zbyciuw drodzeprzetargu- na|eżypodać
komunalnejosoby p.awnejnaśępując€mienie.Kóre pod|egało
opis mieniai datęnabycia,od kogo:Nie dog/czy

vt.

gospodarczą,(należypodaćformęprawnąi p.zedmiotdfiała|ności):
1. ProwadzędziałaIność
osobiście
Nie dotyczy.
- wspó|nie z innymi osobami Nie dotyc./y

przychódi dochódw llysokośd:.'..................-.
Z tegotytułuosiqgnąłem(ęłam)
w rokut]biegłym
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '.
gospodarczq1ubjestemprzedstawicje|em,
pełnomocnikiem
2' zarzĄdza.ndzja|a|nością
takiejdziałaIności
(należypodaćfo.męprawnqi pŻedmiotdziałalności):'''''....'..................
- osobiscieNie dotyczy
- wspólnie7 innymiosobamiNje dotyczy' ' ' ' ' ' ' '.

Z tegotytuhrosjągnqł]em(ęłam)
w.oku ubiegłym
dochódw wysokości:

v.
(nazwa,siedzibaspółki):Przedsiębiorslwo
sp- z o'o.'
1' W spÓłkachhand|owych
Komuna|ne"Gniewkowo"

Ul' Ki|ińskiego9' 88-140Gniewkowo

. jeśemczł.onkiem
zarzqdu(odkiedy):
Prezesfa'fqdu od 01'03.201'1
.' '-......-.-.'.'......................''....'''''
-jeśem członkiemrady nadzorczej (od kipdy):Nie dotyczy .....................
..

.jeśemcfłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):Nie dotyczy................
Z tego t!{ufuosiąonąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości.. 69.8a2'97z|

mażeńska

wspó|ność
majqtkowa.

2' W spółlzie|niach:

' jestemczłonkiem
zaEądu (od kiedy):Nie dotyczy..........'...'.'''''.''......

. jestemczłonkiem
radynadzorczejl(od kiedy):Nie dolyczy ,...,,,,.,.........

. jeslemc7łonkiem
komisjirewizyjnej(od kiedy):Nie doiyczy'.'''''''.......
Nie dotyczy''...'''...'''........-.'..,.'''''
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubieglymdochódw wysokości:

Wfundaq.ach p.owadzącychdziała|ność
gospodarczą:

- jestem członkiemzarzqdu (od kiedy):Nie dotyczy
. jesiem czł]onkiem
rady nadzorczej (od kedy): Nie dotyczy
-,jeśemczłonkiemkomisjirewizyinei(od kiedy):Nie dolycfy
z tego tytułUosiqgnąłem(ęłam)
\'vroku ubiegłymdochód w wysokości:Nie dotyczy

v .

|nnedocttody
osiągane
z Mufu zatrudnienia
|ubinnejdziała|ności
zafobkowej
lubzajęć,z podaniem
kwot
uzyskiwanychz kaŹdegotytufu:zatrudnienie w Drugim Urzędzie Skarbowyn w Toruniu, dochód
16'225,32- małżeńska
wspóhośćmajątkowa-.'.''.-.-.....

składniki mienia ruchomego o wańościpowyżej1o'ooo złotych (w przypadku pojazdów meÓanicfnych
na|eżypodać m€ r kę, mode|i rok produkqł:samochód osobowyHonda civic EU7, poj. 1396 cm3, rok
p'odukcji2004- małzeńska
wspó|ność
msiqtkowa

x.

zobowiqzaniapieniężneo wanościpowyżej10.000 złotych,w tym zacjągniętekedyty i pożyczkioraz
warunki,na jakichzostalyudŻe|one(wobeckogo,w związkuziakim zdarzeniem,w,iakjeiwysokoścj):
--.''''
% KredytuHipotecznegona 15 |atw wysokośd1oo.ooo'oozłw bankuBz WE}Ks-A. w zwiazkuz budowa
domu- mażeńskawspólność
majqtkowa.

Powyższe oświadczenieskbdam śWiadońy(a)'iż na podsrawie art- f33 s 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy|ubzatajenie pralrdy gmzi ka.a pozbawieniawo|ności.

Gniewkowo27.04.201
2

Niew|aściwe
skreś|ić.
Nie dotyczy działalnoŚciuytllo.czej w rolnic{uiew zakrsie podukcji roś|innej
i zwie!-fęcej'w formie i zakresie gospodarslt{,arodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczychspó{dzie|nimieszkaniolv}rch.

