URi..t,J ;'".ciASTA TORUNIA
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~

Organizacji i Kontroli

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW'f!plynęło dnia ...Q}.:~?~:.~.~E.

& .._. . .

L. dz .....................
:t:astyf)ey wśjta, sekretar:t:a gminy, :;karllnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
eselly :t:e.i":t:ąEI:t:ająeej i e:t:łenka erg!!ll\l zar:t:ąEI:t:ająeege gmiMą esellą flra'.VTJ.ą era:t: eselly wyEiająeej
Eieeyzje aEiministrae)jne w imienia vffl:jta III

wśjta,

Toruń

(miejscowość)

7.04. 2017r.
(dnia)

UWAGA:
l. Oso\Ja składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każt:.ej z rubryk.
2. Jeżę) i poszczególne rubryki nie znąjdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osof•a składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majĘtkowych, dochodów i zobowiązań ~o majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe

dotyczy mająt •,u w kraju i za granicą.
obejmuje rów ież wierzytelności pieniężne.
W c· ·ęści A o'wiadczenia zawarte są in f. .rmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zam "zkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Oświadczenie majątkowe

CZĘŚĆ A
Ja,

niżej

.Jadwiga Lampars :a l Kowalewska

pod]•isany(a),

(imiona i nazwisko o az nazwisko rodowe)
urodzony(a) ,.

·

~września

l966r, w Now

'fi Mieście

Lubawskim

Przedszkole Mie.skie Nr 15
ut
stanowisko;

Bażyńskich

22

87-100

Toruń

dyrektor PrzedszkolaMiejskiego Nr 15

(miejsce zo.trudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznm.iu
gospodarcz~j

się

z przepisami ustawy z dnia 2 I sierpnia I 997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaluości
przez osoby pełniące funkc.,e publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 2I6, poz. I584 ze zm.) oraz

ustawy z dn<a 8 marca I990 r. o samorząd.:ie gminnym (Dz. U. z 20I6 r., poz. 446 i I579), zgodnie z art. 24h
tej ustawy <·Świadczam, że posiadam weRs. ząee w skłaEI mali';eiłsldej wsęślneśei majątleswej lab stanowiące
mój mąjątel. odrębny:

I.

Zasob~ pieniężne:
środki

pi ~niężnt zgraT.adzone w walucie po:.:;kiej:

20 tys. zł

środki

pi :niężne zgromadzone w walucie o b. ej: ............ nie dotyczy ...................... ..

.......................... .

papiery ,. artości owe: ............... nie dotyc· y ....................... , ......................... ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. , ............ , ........ na kwotę: ......... nie dotyczy ................ .
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II.
l.

Dom o p·>wierzchni: nie dotyczy m2 , o wartości: nie dotyczy .. tytuł prawny: nie dotyczy

2.

Mieszkanie o powierzchni:

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ... nie dotyczy ... , powierzchnia: nie dotyczy.•

23,40 m2, o W8rtości:

IOOtys. zł. tytuł prawny:

własnościowe

o wartości: ...... nie dotyczy ............... rodzaj zabudowy: ...... nie dotyczy ........ ..
tytuł

prawny: ......... nie dotyczy .............................. :.. ............................... ..

Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Inne nieruchomości: powierzchnia: ......... nie dotyczy ....................................... .

4.

o wartości: ..................... nie dotyczy ............................................................. ..
tytuł praw.~y:

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

III.
Posiadam

ud:·iały

w spółkach handlowych - należy podać

liczbę

i emitenta udziałów: ............ ..

. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . nie dotyczy . , ................................................... .
udziały

te stanowią pakiet większy niż l 0% udzi1·lów w spółce: ......... nie dotyczy ............ .

Z tego tytułu ~siągnąłem(ęłam) w roku

ubiegłym

dochód w wysokości: ... nie dotyczy ......... .

IV.
Posiadam ak''·'" w spółkach handlowych- należy >odać liczbę i emitenta akcji: ...................... .
···············································*•~················································
akcje te stanc .vią pakiet większy niż l 0% akcji" spółce: ............ nie dotyczy ................ ..

Z tego tytułu

>siągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

iochód w wysokości: ...... nie dotyczy ........ ..

V.
Nabyłem(am;. (nabył

innej

państwcwej

następujące

mój

małżonek,

z wyłączeni10m mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

osoby prawnej, jednostek samo:ządu terytorialnego, ich

n'ienie, które

podlegało

związków

lub od komunalnej osoby prawnej

zbyciu w drdze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .........

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

VI.
l. Prowadzę ~ziała! ność gospodarczą 121 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........
.. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . nie dotyczy ............................................................ ..
osobiście..................

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

wspólnie z innymi osobami ......... nie dotyczy .................................................. .
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

przychód i dochód w wysokości: ................ ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie dotyczy ........................................................... .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać
formę praWI!ą

i przedmiot działalności):

osobiście ..............................

nie doty<><y .................................................... .

wspólnie z innymi osobami ............ nie dotyczy ............................................ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg',ym dochód w wysokości: ...... nie dotyczy ......
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VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......... nie dotyczy ........................ .
jestem c?.łonkiem zarządu (od kiedy):....... .. ............. nie dotyczy ........................ ..
jestem członkiem rady nadzorczej (od kied) ): ............... nie dotyczy ........................ .
jestem c~łonkicm komisji rewizyjnej (od kiedy) ............ nie dotyczy .......................... ..
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy ......... .
2. W spółdzielniach: ..................... nie dotyc=y ................................................... ..
jestem c:·łonkiem zarządu (od kiedy): .. .. .. .. ..... nie dotyczy ................................. .
jestem członkiem rady nadzorczej 131 (od kiedy): ......... nie dotyczy ............................ ..

'
jestem c>.lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............... nie dotyczy .......................
.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy ........ .
3. W fundacjeiCh prowadzących działalność gospr.darczą: ............... nie dotyczy .................... .
jestem c>':onkiem zarządu (od kiedy): ................. nie dotyczy ............................ .
jestem c?tonkiem rady nadzorczej (od kied) 1: ............ nie dotyczy .......................... ..
jestem c: Ionkiem komisji rewizyjnej (od kidy): ............ nie dotyczy ........................ .
Z tego tytułu

>siągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym lochód w wysokości:

VIII. Inne

ochody osiągane z tytułu zairudnie 1ia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

nie dotyczy .. .

uzyskiwanyc: z każdego tytułu: ........................................................ ..
69107,04 zł - ze stosunk1 pracy

IX. Skłaadki mienia ruchomego o wartości pov yzej
podać

lO 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nale:ty

markB, model i rok produkcji): ............... nie dotyczy ................ ..

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej

l O000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt mieszkaniowy" Własny kąt" (hipoteczny)
PKO.BP.SA na zakup mieszk,·.nia
zadłużenie
'

~

'

n:> dzie:\ 3i.i2.2016r. wyLiosio

10025,94zł

'
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a);

i:'. ;;a podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy łub

zatajenie pra;.~·dy giozi kara pozbawienia wołnośd.

Toruń,

f\f,nh•h(),'l~
. ............ 9:
................ .

7.04.2017r.

(miejscowość,

(podpis)

data)

Ił] Niewłaści ""e skreślić.
121 Nie dotyc :y działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i

gospodar. wa rodzinnego.
131 Nie dotyc :y rad nadzorczych spółdzielni mier ~aniowych.
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zwierzęcej,

w formie i zakresie

