URZ,\D :IIHASTA TORUNIA
Wy. dzial Organizacji i Kontr_qli
.

A) ~.zoo,

OSWIADCZENIE MAJJ\TKO~,:~:~~-~-~~~.-.·.~·:·.·.·:·.·_·}/£:~:.-.·.-.-.-. .
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacxinej gminx,
osoby zarzl)dzajl)cej i czlonka organu zarzl)dzajl)cego gminnl) osobl) prawnl) oraz osoby wydajl)cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta Ill
TORUN

14.04.2015r..

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj~ca oSwiadczenie obowi~jest do zgodnego z praw~, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca o§wiadczenie obowiqzana jest okreSlic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnikow
maj~tkowych, dochod6w i zobowil}Zal\ do maj~tku ~nego i majqtku obj~tego malzeiiskq wsp61nosciq
majqtkow~.

4.
5.

6.

O§wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
O§wiadczenie majqtkowe obejmuje rownie:i: wierzytelno5ci pienic;zne.
W c~ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w c~ci B za§ informaeje niejawue dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

CZF;SCA
Ja, niZej podpisany(a),

ANNA BEATA MA TCZAK

zd. MARKOWSKA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)

09.02.1971r. w TORUNlU

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 im. MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNlU
STANOWISKO- DYREKTOR PRZEDSZKOLA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr I 06, 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 I !3, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o santOrzlldzie gminnym (Oz. U. z 20!3 r., poz. 594 ze
zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchoc!zace w sklad ma!Zeiiskiej wsp61nosci
majatkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrc;bny:

I. Zasoby pieni«;zne:
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam
-

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

-

papiery wartosciowe nie posiadam
na kwot~: nie dotyczy
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II.
I. Dom o powierzclmi: nie dotyczy m2, o wartosci nie dotyczy tytu1 prawny nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzclmi: 48 m2, o wartoSci: 200 000 zl. tytul prawny: wlasnosciowe
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyezy, powierzclmia: nie dotyezy

3.

o wartosci: nie dotyezy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiJjguljlem(\'lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
Inue nieruchomo8ci: powierzclmia: dzialka o powierzchni 10,86 ara z rozpoczt:tl! budowl!

4.

domu
o wartosci: 250 000 zl
tytul prawny: wlasnosc z malzonkiem

III.
Posiadam udzialy w sp61kach haudlowych- nalezy podac licz~ i emiteuta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowil) pakiet wi~kszy niz I 0% udzial6w w sp6ice: nie dotyczy
Z tego tytulu osiljguljlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: nie dotyezy

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac licz~ i emitenta akqji: nie dotyezy
akqje te stanowil) pakiet wi~kszy niZ 10% akqji w sp61ce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiljguljlem(\'lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyll)czeniem mienia przyualezoego do jego majl)tku od~bnego) od Skarbu Paristwa,
inuej pat\stwowej osoby prawnej, jednostek samorzljdu terytoriainego, ich zwil)Zk6w lub od komunaln~ osoby prawnej
nast~pujl)ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
I. Prowad~ dzialalno5c gospodarcZl)l2l (nale:Zy podac form~ prawnl) i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyezy
Z tego tytulu osiljguljlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzljdzam dzialalnoscil) gospodarcZl) lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem talciej dzialalnoSci (uale:Zy podac
form~ prawn(!

-

i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z !ego tytulu osiqguljlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
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VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6!ki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cz!onkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czloukiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Z tego tytulu osi~gulj!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci nie dotyczy
2. W sp61dzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczeP1 (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjn~ (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytu!u osi~gulj!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowad~cych dzia!alnosc gospodarc~: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarlljdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi:jgnlj!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osi~gane z tytu!u zatrudnienia Jub innej dzia!alno5ci zarobkowej Jub zaj¢, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytuln: .......................................................... .
59 57 4,93 zl- dochOd z tytulu zatrudnienia
1 054,08 zl- dochOd z tytulu umowy zlecenia - PZU

IX. Sk!adniki mienia ruchomego o warto5ci powy.i:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

podac mark<;, model i rok produkcji): ................................................. ..
Volkswagen Passat kombi
Rok produkcji 2004- wspolwlasnosc

X. Zobowi~a pieni~Zile o wartosci powyzej I0 000 zlotych, w tym zacQgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zosta!y udzielone (wobec kogo, w zwil}Zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny w lNG Bank SII}ski w wysokosci 91 000 zl zacil}gni~ty w 2012 roku, okres
splaty 20 lat. Na dzien 31.12.2014r. do splaty pozostalo 84 028, 28 zl.
Po:iyczka ZFM w wysokosci 18 OOOzl zacil}gni~ta w 2014r. okres splaty 31ata. Na dzien
31.12.2014r. do splaty pozostalo 14 121
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CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam 5wiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torun 14.04.2015r.
(miejscowosc, data)

(podpis)

[1) Niewlasciwe skreslic.
[2) Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6r~ w rolnictwie w zakresie produkcji roslinuej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowycb.
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zwierz~j,

w formie i zakresie

