URZA,D MIASTA TORUNIA
"'
O;:,WIADCZENIE MAJr\TKOWE

Wydzial Organizacji i Kontroli
. ?;,j.o~:w:\t

Wplyn~lo

dma .......... ~····

L. dz. ..........................
.. .. .
w6jta, zastypey wbjta, sekrettma gminy, skat'bnika gmin:y, kiefevmikajeEinestki eFgani'il!leyjaej gmiay,
eseby 'illlfZ!!&~f!eej i ezletlka efg!lffil illffi!ij8l!aj¥Jilge tr;iani! esebij pl'll¥~!! eraz osoby wydaj~tcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 1 Decyzja do dnia 31.03.2015 r.

TORuN

31.03.2015

(miejscowosc)

(dnia)
UWAGA:
I. Osoba sldadaj&ca oswiadczenie obowiijZana jest do zgodnego z prawdl), starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj& w konkretnym przypadku zastosowania, nalei;y wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj&ca oswiadczenie obowi&zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj&tkowych, dochod6w i zobowi&Zail do majl!tku odr~bnego i maj&tku obj~tego malzensk'l wsp6lnosci&
maj&tkowij.
4. Oswiadczenie majijtkowe dotyczy majl!!ku w kraju i za granicij.
5. Oswiadczenie maj&tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. w cz~sci A oswiadczenia zawarte Sij informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyCZijCe adresu
zamieszkania skladaj&cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizej podpisany(a), Hanna Katarzyna Borzych z d. Dziamecka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 10.01.1987 roku w Wi~cborku
Urz~d

Miasta Torunia

Wydzial Ewidencji i Rejestracji Referat- Prawa Jazdy
Ul. Waly Generala Sikorskiego 25
Specjalista
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami 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:tdzie gmirmym (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 wchodzace w sklad mali:enskiej wsp6lnosci majatkowej

lub stanowi~ce m6j maj~tek odrybny:

I. Zasoby pienic;zne:
srodki

pieni~zne

zgromadzone w walucie polskiej: 3 000 zl mal:ienska wspolwlasnosc maj'!tkowa

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy ..................................... .
papiery wartosciowe: nie dotyczy ..................................................................... ..
..................... ...................................

nakwot~:

........................................... .
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II.
I.

Dom o powierzchni: ... nie dotyczy ...... m2, o wartosci: .................. tytul prawny: ....... .

2.

Mieszkanie o powierzchni: 77,15 m2 , o wartosci: 350 000 zl tytul prawny: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do
lokalu, malzenska wsp61wlasnosc

3.

maj~tkowa

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ... nie dotyczy ... , powierzchnia: .................. .
o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu oshu;nftlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

Inne nieruchomoSci: garaZ
powierzchnia: 16,13 m 2
o wartosci: 25 000 zl
tytul prawny: sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, ma!Zenska wsp61wlasnosc

maj~tkowa

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi'l pakiet wi~kszy niz I 0% udzial6w w sp61ce: ....................................... .
Z tego tytulu osi!lgnftlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nale:iy podac liczbl' i emitenta akcji: nie dotyczy ..... .
akcje te stanowi'l pakiet wi~kszy niz I 0% akcji w sp61ce: ............................................... .
Z tego tytulu

osi!tgnftlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylflczeniem mienia przynaleznego do jego maj'ttku odr~bnego) od Skarbu Patistwa,
innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorzftdu terytorialnego, ich zwiflzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast\'pUjflce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:iy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .
. . . nie dotyczy ................................................................................................. .

VI.
I. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczfl[ZJ (nalezy poda6 form\' prawnft i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .

wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu

osi!tgnftlem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .

2. Zarzftdzam dzialalnosci'l gospodarczftlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy poda6
form I' prawn~t i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie ... nie dotyczy ...................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ... nie dotyczy ............................................................... .

Z tego tytulu osi!lgn~tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy .......... .
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vn.
I. W sp6!kach handlowych (nazwa, siedziba sp6!ki): ... nie dotyczy ................................ ..

-

jestem czlonkiem zarU~du ( od kiedy): ................................................................... .

-

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

-

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

Z tego tytulu osi~gn~lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................ .
2. W sp6!dzielniach: ... nie dotyczy .......................................................................... .
-

jestem czlonkiem zarz~u (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl'1 (od kiedy): ........................................................ .

-

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

Z tego tytulu osi~gn¥em( ~am) 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): ......................................................... .

-

· t em czInk"
· ··
· · · ( o dkied)
Jes
o 1em kom!SJlrewlzyJneJ
y : ...................................................... .

Z tego tytulu osi~gn~lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................. .

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

podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytulu:
od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r, - zatrudnienie w Urn;dzie Miasta Tornnia - 7 698,23 zl
od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r - zatrudnienie na

umow~ zlecenie

w firmie Biznes Partner, Daniela Balinska z

siedzib'! ul. Orla 10-12; 95-200 Pabianice- 3888,51 zl

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

mechanicznych nale:i:y

poda6 marky, model i rok produkcji):
Samoch6d osobowy Volkswagen Passat B6 -2006 r., wspolwlasnosc ma!Zenska

X. Zobowi~ania pieni~zne o wartosci powy:zej I 0 000 z!otych, w tym zaci~gni~te kredyty i po:i:yczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiljZlm zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
... nie dotyczy ............................................................................................. · · ·
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CZF,:SC B

Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.. 1CKUJ.1...... B.1.:02>: ..o!P~f.

........... ~.~.OY........

(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niew!asciwe skreSlic.
[2] Nie dotyczy dzia!alnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz\)cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6!dzielni mieszkaniowych.
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