URZAD M:IASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE Wp!yn!ID dnia ..
osoby

2.8 ..11.1~

wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu prez~dde~t~ ·~i~~t~ ................. .
Torun, dnia 16.04.2011 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skJ:adaj~ca oswiadczenie obowil!zana jest do zgodnego z prawdl!, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy
wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowil!zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj~tkowych, dochodow i zobowil!zan do majl!tku odr~bnego i maj~tku obj~tego
malzensk~ wspolnosci~ maj~tkowl!.

4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granicl!.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotycz~ce
adresu zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF;SC A
Renata lucja Matuszewska z/d Kurhiel,

Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

09.10.1961 r. w Boga(yni

urodzony(a)

Wydzial Arclzitektury i Budownictwa UrzfdU Miasta Torunia,
Zastfpca Dyrektora Wydzialu
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pel:ni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. I 126, 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~dzie gminnym (Dz. U. z 200 I 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 wchodz~ce w sklad matzeflskiej wsp6lnosci maj~tkowej lub stanowi~ce m6j
maj~tek odrybny:
I.
Zasoby pieni~tzne:
srodki pieniyZ:ne zgromadzone w walucie polskiej:
)'>

Fundusz Jnwestycyjny lNG -

28.596,52 z/ (Siownie:

dwadziescia osiem tysifCY pifcset

dziewifcdziesiqt sze.5c z/orych 52/I 00) - majqtek odrfhny,
)'>

ROR - 5.998,65 zl (Siownie: pifc tysifCY dziewifcset dziewifCdziesiqt osiem zlotych 651/00) malzeftska wspolnosc majqtkowa,

)'>

Biezqcy Raclmnek Oszczfdnosciowy- 7.022,86 zl (Slownie: siedem rysifCY dwadzidcia dwa zlote
861100)- malzeftska wspolnosc majqtkowa,

srodki

pieni~tzne

zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:

nie doryczy

na kwoty:

nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni:

2.

nie doryczy

208,50 m2, o wartosci: : ok. 500.000,00 zl, tytul prawny: wlasnosc (majqtek

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy, tytuf prawny: nie dotyczy

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
o wartosci:

nie dotyczy

rodzaj zabudowy:

nie dotyczy

tytul prawny:

nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnylam w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4.

lnne nieruchomosci:

dzialka o powierzc/mi 0,09 Ita,

powierzchnia:

lUI

ktorej wyhudowany jest dom wymieniony w punkcie

1/ ust I.
o wartosci:

ok. 36.000,00 zl

tytul prawny:

wlasnosc (majqtek odn;hny)

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiykszy niz I 0% udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Z tego tyturu osiqgnylam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

rv.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych- nalezy podac liczby i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiykszy niz I0% akcji w spoke:

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnylam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

v.
Nabylam (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrybnego) od Skarbu
Pailstwa, innej pailstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby

prawnej

nastypujqce

mienie,

kt6re

podlegalo

- nale:Zy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo:

zbyciu

w

drodze

przetargu

nie dotyczy

VI.
I. Prowadzy dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac formy prawn() i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie
wsp61nie z innymi osobami

nie dotyczy
nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnylam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
2.

Zarzqdzam dziafainosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac formy prawn() i przedmiot dziatalnosci):
nie do(vczy
osobiscie
nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tyturu osiqgnylam w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

VII.
I. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgny-lam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2.

nie dotyczy

W sp6ldzielniach:
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy):

nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytulu

osi~gn((lam

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~:
jestem czlonkiem
-

zarz~du

(od kiedy):

nie dotyczy

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytufu osi~gnyfam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

nie dotyczy
nie dotyczy

VIII.
!nne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajyc, z podaniem kwot
90r ZOO 14 QhV
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
doclwdy z tytulu zatrudnienia w UM Torunia w roku 2010: 9!.535/M z/ (Siownie: dziewific':dziesiqt pi£;c':
tysif(cy pific':set trzydziesci pific': zlotych 1411 00) - docltody odr((bne,

dochody z najmu loka/u: 1.440,00 zl (Slownie: jeden tysiqc czterysta czterdziesci zlotyclt 001100) - doclwdy
odrf(bne;
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark(( i model i rok produkcji):
- jacltt taglowy typu ,SASANKA 660"
rok produkcji 2005 (majqtek odrfibny),
samoclt6d marki FORD model FOCUS
rok produkcji 2002
(majqtek
odr(jbny
wspolwlasnosc z Ojcem)

X.
Zobowi~zania

pieniyzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w

zwi~zku

zaci~gniyte

kredyty i pozyczki oraz warunki, na

zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

CZESCB

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

Toruli, 16.04.2011 r.
(miejscowosc, data)

1

(podpis)

Niewfasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzt;:cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.
2

