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OSWIADCZENIE MAJ.I\TKOWE

radnego gminy
Torun, dnia 16.04.2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct. starannego i zupefnego wypefnienia kai:dej z
rubryk.
2. Jei:eli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisac ,nie dotvczy".
3. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynalei:nosc poszczeg61nych skfadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzan do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego mali:ensk~t wsp61nosci~t maj~ttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie maj~ttkowym dotyczy maj~ttku w kraju i za granic~t.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wniei: wierzytelnosci pieni~i:ne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte S!l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania skfadajctcego oswiadczenie oraz miejsca pofoi:enia nieruchomosci.

CZI;SC A
Ja, nii:ej podpisany(a), KRYSTYNA TERESA DOWGIAt.t.O Z DOMU DOWGIAt.t.O
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12.06.1951 R. w TORUNIU ................................................... ..
CENTRUM ROZWOJU ZASOB6W LUDZKICH WWARSZAWIE- Gt6WNY SPECJALISTA etat; U,i:LZJ\D
MARSZAtKOWSKiwTORUNIU-umowazlecenie, umowaodziefo, ?'Oc/.-4'"- m..-~.?/te
./.;nw.,;...t"~
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkC]a)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzctdzie gminnym (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 stanowictce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 10.000 Zt
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY
na kwot~: .................................................................................................................................................................
II.
2
1. Dom o powierzchni: 200m , o wartosci: 500 TYS.Zt- wg. wyceny bankowej na potrzeby kredytu hipotecznego
tytut prawny: WtASNOSC OSOBISTA
2
2. Mieszkanie o powierzchni:
NIE DOTYCZY m , o wartosci: ................................................................. .
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , powierzchnia: ................................................................ .
o wartosci: ................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqfem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ .
4. lnne nieruchomosci: DZIAtKA PRZYDOMOWA ZABUDOWANA DOMEM MIESZKALNYM - WYMIENIONYM W
POZ. II
PKT. 1 I GARAZEM
powierzchnia:
o wartosci: 200TYS.Zt
tytul prawny: WtASNOSC OSOBISTA
Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
uczestniczct takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
NIE DOTYCZY

przedsi~biorc6w,

w kt6rych

udzialy te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6fce: ............................................................................. ..
Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................

.-...../O
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2. Posiadam udzia!y w innych sp61kach handlowych- nalezy podacliczbfi i emitenta udzial6w: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(fi!am) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsifibiorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY
akcje te stanowict pakiet wifikszy niz 10% akcji w sp61ce: ...................................................................................... ..
Z tego tytulu osiqgnqlem(filam) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(filam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwictzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

VI.
1. Prowadz~. d~ialalnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci):
-

NIE DOTYCZY

OSObiSCie ........................................................................................................................................................... .

wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ ..
2. Zarzctdzam dzialalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac formfi prawnct i przedmiot dzialalnosci):
NIE DOTYCZY
osobiscie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):
NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzctdu (ad kiedy): ......................................................................................................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ..........................................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(filam) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: .................................................... ..

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
-DIETA RADNEGO
21.699,92 Zt
11.200,00 Zt
- UMOWA ZLECENIE URZAP MARSZAtKOWSKI W TORUNIU
- UMOWA 0 DZIEtO
2.000,00Zt
- CRZL W WARSZAWIE etat
91.439,25 Zt

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
markfi, model i rok produkcji): NISSAN MICRA 1996R.- WARTOSC 6.000Zt

X.
Zobowictzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zosta!y udzielone (wobec kogo, w zwictzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt
hipotecznyzaciqgni~ty w pko bp sa w 2007r. w wysokosci 250.000zl, w celu wykupienia Y. nieruchomosci polozonej
przy ul. Zwirki i Wigury 10 o kt6rej mowa w paz. ii pkt. 1; kredyt otrzymalam w PKO BP SA w T oruniu na warunkach
og61nodost~pnych, umowa kredytowa zostala zawarta na okres od 10.07.2007r. do 10.06.2022r.; stan zadluzenia na
dzieri 31.12.2012r. -175.933,70zl.
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Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy{a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
TORUN, DN 16.04.2014r.
(miejscowos6, data)

(podpis)

