URZAD MIASTA TORUNIA
Wydzia} Organizacji i Kontroli

Wp!yn~lo dnia .... :!-:?..~C?.Jx f!!;~ 4 ~

2

OSWIADCZENIE MAJ.t\TKO-wmdz ........................ .f.''·~ .. .
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzl!dzajl!cej i czlonka organu zarzl!dzajl!cego gminnl! osobl! prawn~! oraz osoby wydajl!cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta (t]

25.04.2014

Tormi

(dnia)

(miejscowosc)
UWAGA:

1.

Osoba skladajllca oSwiadczenie obowi<!Z3D3 jest do zgodnego z pmw<ht, stamnnego i zupelnego wypelnienia
ka.Zdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujll w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ly wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajllca oSwiadczenie obowillZ3fla jest okreSlic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majlltkowych, dochod6w i zobowi¥ari. do maj<¢ru odn;bnego i majlltku obj~tego malzenskll wsp6lnoscill
IDajl!tkOWll.
4. Oswiadczenie majlltkowe dotyczy majlltku w kmju i za gmniCll.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieni~zue.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sll infonnacje jawne, w cz~sci B zas infonnacje niejawne dotyczllce adresu
zamieszkania skladajllcego oswiadczenie omz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, niZej podpisany(a),

BARBARA, JOLANTA B~DKOWSK.A, ZD.

B~DKOWSK.A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 06.11.1960 w AleksandrowieKujawskim

SZKOLA PODSTAWOWA NR 5 W TORUNIU UL.ZWIRKI WIGURY 1, DYREKTOR SZKOLY
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funk:cja)
po zapoznaniu si<( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni(}.ce 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

1~2,

poz. 1591 ze zm.), zgodnie z art. 24h

tej ustawy oswiadczam, i:e posiadam wchodzqce w sldad mali:enskiej wsp61nosci maj(}.tkowej lub stanowiijce
m6j majijtek odrttbny:

I. Zasoby pieni~zne:
-

srodki pieni~zue zgromadzone w walucie polskiej: -109.385,95zl

-

srodki pieni~zue zgromadzone w walucie obcej: NIE D01YCZ¥
papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZ¥
........................................................ na kwot~: ............................................ zl

II.
Dom o powierzcbni: NlE DOTYCZ¥

1.

m 2, o wartosci: .................. tytul prawny: .............. .
Mieszkanie o powierzcbni: ...... 64 ....... m2, o wartosci: ... 270 TYSIF;CY ZLOTYCH ............... tytul prawny:

2.

SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE
Gospodarstwo roine: rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZ¥, powierzcbnia: ................ .

3.

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .

Z tego tytulu osi<u~nqlem(~lam) w roku ubieglym przychoo i doch6d w wysokosci: ............ .
Inne nieruchomosci: powierzchnia NlE DOTYCZ¥
o wartosci: .................................................................................................. .
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalei.y podac licz~ i emitenta udzial6w NlE DOTYCZ¥
udzialy te stanowi<l pakiet wi~kszy niZ 10% udzial6w w sp6lce: NIE DOTYCZ¥
Z tego tytulu osi<lgnqlem(¢un) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NlE DOTYCZ¥

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalei.y podac liczb~ i emitenta akcji: NlE DOTYCZ¥
akcje te stanowi<l pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp6lce: NIE DOTYCZ¥
Z tego tytulu osi<lgnqlem(~lam) w roku ubieglym dochoo w wysokoSci: NIE DOTYCZ¥

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl<lczeniem mienia przynale:lnego do jego maj<ltku o~bnego) od Skarbu Paftstwa,
innej paftstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<ldu terytoriainego, ich zwi<lzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~puj<lce

DOTYCZ¥

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei.y podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: NlE

VI.
1. Prowadz¥ dzialalnosc gospodarc7.<!r21 (nalety podac formtt praWffi}. i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZ¥

-

osobiscie NIE DOTYCZ¥

wsp6lnie z mnymi osobami NIE DOTYCZ¥
Z tego tytulu osiqgtllllem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZ¥
2. Zar:llldzam dzialalnosciq gospodarcZ<! lub jestem przedstawicielem, peluomocnikiem tak:iej dzialalnosci (nalety podac
formt( praWffi}. i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie NIE DOTYCZ¥
-

wsp6lnie z mnymi osobami NIE DOTYCZ¥

Z tego tytulu osiqgtllllem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZ¥

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZ¥

-

jestem czlonkiem Zarzlldu (od kiedy): NIE DOTYCZ¥
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZ¥

jestem czlonkiemkomisji rewizY.jnej (od kiedy) NIE DOTYCZ¥
Z tego tytulu osiqgn<jlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZ¥
2. W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZ¥
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZ¥

-

jestem czlonkiem rady nadzorczeP1(od kiedy): NIE DOTYCZ¥

jestem czlonkiem komisji rewizY.jnej (od kiedy): NIE DOTYCZ¥
Z tego tytulu osiqgn<jlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZ¥
3. W fundacjach prowadzqcych dzialaluosc gospodarczq: NIE DOTYCZ¥
-

jestem czlonkiem Zarzlldu (od kiedy): NIE DOTYCZ¥

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZ¥
jestem czlonkiem komisji rewizY.jnej (od kiedy): NIE DOTYCZ¥

Z tego tytulu osiqgn<jlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZ¥

VIII. hme dochody osiqgane z tytulu zatrnduienia lub innej dzialaJnoSci zarobkowej lub zajt;c, z

podauiem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytulu: 91678,01 z l-ze stosunku pracy +1536,93 zl-fundusz Swiadczen sogalnych

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyi:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

podac marktt, model i rok produkcji): SAMOCHOD OSOBOWY MARK!: CITROEN- C4 new
2011r .......................................................................................... ··· ··· ··· ··· ······

X. Zobowi¥ania pieni~tZn.e o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~gni~tte kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi<j.Zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
NIEDOTYCzy

CZF;SC B

Powyi:sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Tortnl, 25.04.2014
(miejscowosc, data)
[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkqi roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz~j,

w formie i zakresie

