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.........

L. dz ................................... ..

wojta, zast~p@Y wcijta, seltretarza gmioy, skarbnilta gmioy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzttdzajtteej i ezlonl~:a orgau zarzfldzaj~ego gminntt osobttprawntt ora osoby wydaj~ej deeyzje
admioistraeyjoe w imieoiu wcijta~
Toruii , dnia, 04.04.2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj~~:ca oswiadczenie obowii;!Zana jest do zgodnego z prawd~~:, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~~: w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisac ,nie
dotyczy".
3. Osoba skladaj=lca oswiadczenie obowiQZana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych skladnikow
maj~~:tkowych, dochodow i zobowii;!ZaD. do maj~~:tku odr~bnego i maj~~:tku obj~tego malzenskfl wspolnosci~~:
maj~~:tkow~~:.

4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granicat.
5. Oswiadczenie maj~~:tkowe obejmuje rowniez wierZytelnosci pieni~:ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sfl informacje jawne, w cz~sci B za8 informacje niejawne
adresu zamieszkania skladaj~~:cego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

dotycz~~:ce

CZJ!tSC A
Anna Barbara Blek
Byczkowska
Ja, nizej podpisany(a), ........................................................................................................................... ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

4.02.1961r.
Radomsku
urodzony( a) ........................................................................................ w ...................................................... .
Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu

dyrektor przedszkola

...........................................................................................................................................................................,
(mi~sce

zatrudnienia, stanowisko lub :funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni<tee :funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.1584 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samor~ie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam. ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci maiatkowei lub stanowiq_ce m6j
majq_tek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:

50000 zl

srodki pieni~:lne zgromadzone w walucie polskiej: ................................................................................ ..
srodki pieni~:lne zgromadzone w walucie obcej: ..................................................................................... .

Niedotyczy
7 akcjiPZU

papiery warto8ciowe: ............................................................................................................................... .
.......................................................

nakwot~: ...... ~Q.f.f?.f".C0...........9:-.~ .................. .

.. ll.
1.

Nie dotyczy
2
Dom o powierzchni: ........................ m , o wartosci: . Nie dotyczy tytul prawny: Nie dotyczy

2.

Mieszkanie o powierzchni: 58,1 m 2 , o wartosci: 200000,- tytul prawny: wlasno8ciowe, maiZeiiska wspolnosc majatkowa

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ......... Nie dotyczy.................................... , powierzchnia: .................................. .
o wartosci: ...................................................... Nie dotyezy.................................................................... .
rodzaj zabudowy: ........................................ Nie dotyczy........................................................................ .

tytul prawny: ..................................... Nie dotyczy••••..............................................................................

z tego tytulu osi&grutlem(~lam) w roku ubieglym przychoo i dochoo w wysokosci: ............................. .
Inne nieruchomosci:

4.

powierzchnia: Nie dotyczy
wartosci: Nie dotyczy

tytul prawny: Nie dotyczy

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -

nalezy podac licz~ i emitenta udzialow:
Nie dotyczy

udzialy te stanowi&: pakiet wi~kszy niZ 10% udzialow w spolce: Nie dotyczy
Z tego tytulu osi&:glllllem(~am) w roku ubieglym dochoo w wysokosci: Nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale:iy podac lie~ i emitenta akc:ji:
Niedotyczy

akcje te stanowi&: pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w spolce: Nie dotyczy

Z tego tytuln osi&gn&:lem(~am) w roku ubieglym dochoo w wysokosci: Nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl&:czeniem mienia przynaleznego do jego maj&:tku odr~bnego) od Skarbu Pailstwa,
innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorz&:du terytorialnego, ich zwi(\zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~puj&:ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:iy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
Niedotyczy

VI.
1.

Prowadz~ dzialalnosc gospodarczi (nale:iy podac form~ prawn&: i przedtniot dzialalnosci): .............. ..

Niedotyczy
-

osobiscie ............................................................................................................................................ ..

-

wspolnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytulu osi&grutlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy
2.

Zarz&:dzam dzialalnosci&: gospodarcZ&: lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nale:iy podac
form~ prawn&: i przedtniot dzialalnosci):
osobiscie Nie dotyczy
-

wspolnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytuln

osi&grutlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci

Nie dotyczy

vn.

\~

1. W spOlkach handlowych (nazwa, siedziba spOlki): nie dotyczy
Niedotyczy
-

jestem czlonkiem zarz<tdu (od kiedy): ................................................................................................ .

Niedotyczy
-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytulu osi~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy
2.

W sp6ldzielniach: Nie doty~zy

-

jestem czlonkiem :zamtdu (od kiedy): Nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytulu osi~em(~lam) w roku ub.iegJym doch6d w wysoko.Sci: Nie dotyczy

3.

W fundacjach prowa~cych dzialalno8c gospodarc:z&_:

Niedotyczy
-

jestem czlonkiem :zamtdu (od kiedy): Nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytulu osi~em(~lam) w roku ubiegJym doch6d w wysokoSci: .. Die dotyczy

VIII.
Inne dochody osi&gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj¢, z podaniem kwot uzyskiwanych z
kazdego tytulu: ........................................................................................................... .

61545,83 - wynagrodzenie ze stosunku pracy- przedszkole
1122,40 - umowa zlecenie i o dzielo
IX.
Sldadniki mienia ruchomego o warto8ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nale:Zy podac mark~ i
model i rok produkcji): Skoda FABIA 2006r. ~ Mitsubishi Colt 2012

X.
Zobowi&.Zania

pienif~:Zne

o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci&gni(\:te kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich

zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi<!Zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysoko8ci):

Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer bank SA 20 573,68 zl
KZP -12000,-

CZJ;SCB

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

Toruil, dnia 04.04.2014r.
(miejscowosc, data)

................/.)~
/.! ...................................
(podpis)

Niewla8ciwe skre8lic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~j, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
2

