Ufl7.10 M!JISTII TORUNIA
Bnu·o .Kontroli

OŚWIADCZENIE MAJĄTI(OWE

Wplynęlo dnia ••• ?..9.:.9~.: . ~?0 J
l. dz...............

.g..Ji1~.0d~ ~1~~

wójta, zastypcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządząjącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz oso!rr wydaiąs&i.
decyzje administracyjne w imieniu wójta tt 1
do dnia 30.04.2020

28.04.20201".

Torul1
(miejscowość)

UWAGA:
l. Osoba skladająca oświadczcnLe
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie

3.

obowiązanajest

do zgodnego z

prawdą,

(dnia)

starannego i zupe-inego wypcl-nienia

znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należ.y wpisać "nie dotyczi'.
Osoba sk!adająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązat1 do majątku odrębnego i majątlctl objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

dotyczy majątku w kraju i za granicą.
obejmuje również wierzytelności pieniyż.nc.
W części A oświadczenia zawarte są infOrmaqje jawne, w części B zaś informacje niejawne
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poło:Z.enia nieruchomości.
Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

dotyczące

adresu

CZĘŚĆ A
Ja,

niżej

podpis:my(a.), Justyna Nawroclm rodowe

Targańska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony( a) l O września l 977r. w Toruniu
Wydzia-J K01nunikacji

lJrzędu

Miasla Tonmia

Stanowisko Podinspektor
(miejsce zatrudnienia, stanovvisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. n ograniczeniu prowadzenia dzialalnośd

2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
rpninnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z arL 24h tej ustawy

gospodan:zcj przez osoby pelnhJCC funkcje publiczne (Dz. U.
8 marca

1990 r. o

samorządzie

z

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżcósk[cj wspóltwśc[ majątkowej lub stanow[ące mój mająlek
odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne

zgromadzone w walucie polskiej: 25.000,00- wspó.\w-lasność z maJżonkiem

środki picniyżnc

zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery

wartościowe:

nie dotyczy

..................... na kwotę: , .... , .................................... ..

,

·

n.
l.

Dom o powierzchni: nic dotyczy m 2, o wartości: nie dotyczy tytul prawny: nic dotyczy

2.

Mieszkanie o powierzchni: 63,70 m2 , o wartości: 250,000,00 tytul prawny: wspó-łwłasność z małżonkiem

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
o

wartości:

nic dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tylu l pruwny: nie dotyczy

Z tego tytułu
4.

lnne
o

osiągnąlem(ęłam)

nieruchomości:

wartości:

tytuł"

ubiegłym

w roku

przychód i dochód w wysokości: ...

powicrzchnia:0,2000 ha

78,000,00 zl

prawny: odr9bna

własność

m.
Posiadam udziH-ly w

udzialy te

stanowią

Z tego tytulu

spółkach

handlowych -

większy niż

pakiet

osiągnąłem(9łam)

należy podać

10% udzialów w

liczby i cmitenta udziałów: nie dotyczy

spółce:

nk dotyczy

w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam a.kcjt: w spó!'kach handlowychak_cje te

stanowią

Z tego tytułu

pakiet wiykszy

osiągnąłcm(yłam)

niż

należy podać liczbą

10% akcji w

spółce:

i emitenta akcji: nie dotyczy

nie dotyczy

w roku ubicg·tym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabylem(am)

(nabył

mój

malżonek,

z

wyłączeniem

mienia

przynależ.nego

do jego majc)tku

odrębnego)

od Skarbu Pai'tstwa,

innej patlstwowcj osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub
zwhtzku metropolitalnego następuj~:jce mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należ.y podać opis mieniaj datę
nabycia, od kogo: nic dotyczy

VJ.
1. Prowadz<; działalność gospodarcz,i' 1(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nic dotyczy
Osobiście

nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego

tytułu osiągnąlem(ęlmn)

w roku

ubiegłym

przychód i dochód w

wysokości:

nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarcze) lub jestem przedstawicielem, pclnomocnik.icm takiej działalności (należy podać
form<; prawną i przedmiot działalności):
osobiście

nie dotyczy

\Vspó!nic z innymi osobami nie dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąlem(9lam)

w roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

2

vu.
1. W

spółkach

handlowych (nazwa, siedziba

jestem

członkiem zarządu

jestem

członkiem

spółki):

(od kiedy): nie dotyczy

rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego

nie dotyczy

tytułu osiqgnątem(ęlam)

w roku

ubiegłym

nic dotyczy

dochód w

wysokości:

nic dotyczy

2. W spółdzielniach: nic dotyczy
jestem

członkiem zarządu

(od kiedy): nic dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej~' l (od kiedy): nic dotyczy
jestem
Z tego tytulu

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

osiągnąłcm(ęlam)

3. V</ fundacjach

w roku

ubiegłym

wysokości:

dochód w

prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

jestem

członkiem zarządu

jestem

członkiem

rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): nic dotyczy

L tego tytul11

osiągnął"em(yłam)

nic dotyczy

(od kiedy): nie dotyczy

w roku

ubieg-łym

wysokości:

dochód w

nie dotyczy

Vll[ Inne dochody osiągane L: tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub ząjęć, z
uzyskiwanych z

każdego tytułu:

umowa na czas

określony

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej

- 11.326,86

podaniem kwot

zł.

łO 000 złolych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalcż.y

podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

_X~ Zobowiązania pkniężnc o wartości powyżej 1O 000 złotych, w tym zaciągniytc kredyty i pożyczki oraz warunki, na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny Raif'fciscn Bank

Połska

SA -do

spłaty

42.641,74

3

CliF-współwłasność

z

małżonkiem

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie cut. 233 § l Kodeksu karnogo za podanie nicprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Jv:tldo.~ .. a~t.S!~

Tonu\, 28.04.2020r.
(miejscowość,

(podpis)

data)

III Nicwłaściwe skreślić.
]2] Nic dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwicrzyccj, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
f3J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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