URZAJ) MIASTA TORur.;,.\
W:ydzial Organizacji i Kontrn!i

Wplyn~fo dnia ... ().~--~-~ ..'0?/.~.<.
OSWJADCZENIE MAJJ\TKOWJ!l. dz ....................~........ .
v.~a, z~ey ~

sekretanla gminy, skarhnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarntdzaj~ i ezleBka organu zaratdzajttQego gminrut osobtt pra·:mct oraz osoby yv'l}'dajtteej
decyzje administraeyjBe -..... imiemu v.rCjta [tJ

Tonui
(miejscowosc)

02.09.2013 r.

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba sldadaj~ca oSwiadczenie obowi~jest do zgodnego z pmwdtt, starnnnego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubtyki nie zoajdt9<t w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba sklada~ca oSwiadczenie obowUt.zanajest okreSlic przynaleznosc poszczegOlnych skladnik6w
maj<l.tkowych, dochod6w i zobowi<l.Z!Ul do maflttku ~ego i maj<l.tkn obj~tego malzeiislot wsp6lnosci&:

maj&_tkOW<j._.
4.
5.
6.

OSwiadczenie m:ij~tkowe dotyczy m:ij&_tku w krnjui za graniGt
OSwiadczenie maj4.fkowe obejmuje rOwniez wierzytelnoSci pieni~.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte &f. informage jawne, w ~Sci B zaS informacje niejawne dotycZ&_ce adresu
zamieszkania skladaj&_eego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

CZ~SCA
Ja, niZej podpisany(a), Hanna Katarzyna Czapiewska zt/. Krzyi.elewska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .... .. 09 maja 1955 r . ......... w ...... Toruniu ................. .

Przedszkole M'lejskie nr 13 im. Mikolaja Kopemika
w Toruniu uL Konstytueji 3 Maja 14~ stanowiskoc- tlyrektor przedszko/11

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funk:cja)

po zapoznaniu siv z przepisami ustawy z dnia 21 sieqmia 1991 r. n ograniczellia pmwadzeaia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniJtce fuukcje publi£ZDe (Dz. U. z 2006 r. Nr.216 ~ poz.1584 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzJtdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142~ poz. 1591 ze zm.), zgodnie
z art. 24h tej ustawy <>Swiadczam,

re posiadam wchodz<tce w

sldad. mai:Zenskiej wsp6lnosci maiatkowej lub

stanowllt.ce m6j maj~k odr~bny:

I. Zasoby pieni~e:
-

-

SfOdki pieniPZn
~-.t-onewwaluc'1e~~:
nnl<il£i • .......ntepoSI
'
'admJr.................................. .
"' ezgru.l.WWLJ
srodk.i pieni~ine zgromadzone w waluci.~qtx:ej: ... ....... nieposimlmn ... .................................... .
. wartosCiowe:
' .
. ''·-=--~-- ............... ··· ......................................... ..
paptery
............... ... tUef~"'""'""'···
I

........................................................ na ~: ...................nie dolyczy ... ................... ..

II.
2
.
hni: ... nte
. ..-'-•
~..- • •
1. Dom o pomerzc
.,._,.ey... m.
o Wauoset:

• ...,
-'·
tytul prawny:
••. me
•.,.czy...

. do,t.,,
... nte
.-"czy..

2.

Mieszkanie o powierzclmi: ... 76.. m2, o warto5ci: ... 180.000,00 d ... tytul prawny: ..wlasnosciowe ...

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodar:stwa: ..... .nie dotyczy ..., powierzcbnia: ... nie dotyczy ..
o wartosci: ............... nie dotyczy ... rodzaj zabudowy: ......... nie dotyczy ......... .
tytul prawny: ............ nie dotyczy ...................•...............................

Z tego tytulu os~(¢mt) w roku ubieglym przychOd i dochOd w wysok<>Sci: ............ .
Inne nieruchomo5ci: powierzchnia: ..... .nie dotyczy ... ......................•..............

4.

o wartosci: ......... nie dotyczy ................................ .
tytul prawny: ...... nie dotyczy ..........................................•..•.•.....•...............

III.
Posiadam udzialy w sp61kachhandlowych - naleey podaC li~ i emitenta udzial6w: .. .nie dotyczy ..
udzialy te stanowi<t pakiet wi~kszy niZ 10% udzialow w spolce: ........ .nie dotyczy ... ... .
Z tego tytulu osi~m(~am) w rokn ubieglym dochOd w wysokoSci: ..... .nie dotyczy ... .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleey podaC lie~ i emitenta akqi: .. .nie dotyczy .......
akcje te stanowi<tpakiet wi~szy niZ l0%akqi w sp6lce: ......... ... niedotyczy ... ........... .
Z tego tytulu osi&.grutlem(~) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. ...nie dotyczy ........ . .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl<tczeniem mienia przynaleZn.ego do jego maj<ttku odr~bnego) od Skarbu Pail.stwa,
innej pail.stwowej osoby prawnej. jednostek san:tOIZ<tdn terytorialnego. ich
nast~puj<tce

zwntzk6w lub od komuna:1nej osoby prawnej

mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze p.rzetatgu - naleey podac opis mienia i

dat~

nabycia, od kogo: ........ .

.. . .. . .. . . . . . . . .. .nie dotyczy ...... .......................................................................... .

VI.
1. Prowadzy dzialalnoSt gospoda:rcz<t[21 (naleiy podaC fOTlllY prawmt_ i przedmiot dzialalnosci): ........ .
...... niedotyczy ...................................................................................... .

-

osobiscie ....... .nie dotyczy ... .................................................................... .

-

wspblnie z innymi osobami ........ .nie dotyczy ............................................... .

Z tego tytulu osi&gn<tlem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..nie dotyczy
2. .lamtdzam dzialaln<>Sci<t gospod.an;z<t lub jestem przedstawicielem. pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nale.zy podac

formQ prawn<t_ i przedmiot dzialalno8ci):
- osobi5cie ...... ... nie dolyczy ... ...................................................................... .
-

wsp61nie z innymi osobami ..... .nie dotyczy ... ......................................... .
Z tego tytulu oslltgn<tlem(Qiam) w roku ubieglym dochOO w wysokoSci: ..... .nie dotyczy ... ..... .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa,_ siedziba sp61ki): .... ..nie dotyczy..................... .
-

jestem czlonkiem zaiZ<tdu (od kiedy): ...... nie dotyczy ..................................... .

-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnt:j (od kiedy) ...... Die dotyczy ........................... .

Z tego tytulu oslllgu~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... nie dotyczy ......... .
2. W sp6ldzielniach: .................. nie dotyczy .............................................. .

-

jestem czlonkiem zamtdu (od kiedy): ...... Die dotyczy ....................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczeP1 (od kiedy): ......... nie dotyczy ....................... .

-

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

Z tego tytulu osi&gn~em(~) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: ......... nie dotyczy .. .
3. W fundacjach prowatmt.cych dzialalnoSC gospodar<:zl{: .•. Die dotyczy .......................... .
-

jestem czlonkiem zaiZ<tdu (od kiedy): ...... nie dotyczy ........................................ .

-

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

-

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

Z tego tytulu ~em(~) w roku ubieglym dochOO w wysokoSci: ........• niedetyczy .. .
VIII. Inne dochody
uzyskiwanych

z

os~ane-

z tytuln zatmdnienia lub innej dzialalnoSci

kaZdego

tytulu:

zatrudnienia

od

zarobkow~

01.01.2013

lub :mj¢, z
r.

do

podaniem kwot
31.08.2013

r.

41.275,34 .................. ······························

IX. Skladniki mienia ruchomegn o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdOw

mechanicznych nale,Zy

podac mark~, model i rok produkcji): ..................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . .nie dotyczy ............................................................... .

X. Zobowiqzania pieni(!.i.ne o wartosci powyi;ej 10 000 zlotych, w tym z.aclllgni(!te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqiku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko8ci):

.............................. nie dotyczy .................................................................................... ..

CZ~SCB

Powyisze oswiadczenie sldadam swiadomy(a). iZ na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy gmzi bta pozbawienia waJnoSci.

Torun, dn. 02.09.2013 r.

(miejscowosc, data)

.;.£,. ~~;· . . . . . . .

[1] NiewlaSciwe skreSlic.
[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wytwOiczej w rolnictwiew zakresie prodnkcji roSfumej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spOldzieJni mieszkaniowych.

~. w

formie i zakresie

