~~·1IASTA TORUNIA
Wydzia! Organizacji i Kontroli

URZAtD

_W.nlv I d . JfL lQ ~ . l0 fi 4I
OSWIADCZENIE MAJf\TKOWEn~ 0 nta .............
L. dz .................................... .

pc;..... .

w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarz<tdzaj<tcej i czlonka organu zarz<tdzaj<tcego gminn<t osob<tprawn<t oraz osoby
wydaj<tcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta fll

To run

28.04.2014 r.

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj<t w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ly wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skJadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaft do maj<ttku odrybnego i majqtku objytego malzeiisk'l_ wsp6lnosci'l_
maj'l_tkow'l_.
4. Oswiadczenie maj'l_tkowe dotyczy maj'l_tku w kraju i za granic'l_.
5. Oswiadczcnie maj<ttkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniyzne.
6. w CZQSCi A oswiadczcnia zawarte S'l_ informacje jawne, w CZySCi B zas informacjc niejawne dotyCZCj_Ce adresu
zamicszkania skladaj'l_ccgo oswiadczenie oraz miejsca polozcnia nicruchomosci.

CZ:F;SC A
Ja, nizcj podpisana:

Kazimicra Podg6rska

zd. Godek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 05.01.1957r ..... .................... w Inowroclawiu ...................... ..
Micjski Osrodcl' Pomocy Rodzinic w
Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40c ,
87-100 Toruli
Z-ca Dyrcktora ds. Pomocy Spolccznc.i Micjskicgo Osrodka Pomocy Rodzinic w Toruniu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przcpisami ustawy z dnia 21 sicrpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarcz~j

przcz osoby pdniqcc funkcjc publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.1584 zc zm.) oraz ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz<tdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnic z ati.
24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzctce w sklad malzet1skiej wsp6Inosci majatkowej Iub
stanowictce m6j majcttek odrQbny:

I. Zasoby

picni~znc:

srodki pieniQZI1C zgromadzonc

W

walucic polsldcj: ...... nie dotyczy ............................................ .

srodki pieniQzne zgromadzonc w walucie obccj: ......... nie dotyczy ............................................ .
papiery wmiosciowc: ....................................... nic dotyczy ............................................... .
............... ...... ............... .................... na kwoty: .......................................... ..
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II.
1.

•
l •
Dom o pow~erzcm1:

• dt
z o wartosc1:
' ' ............... tytu1L prawny: ........ .
me
o yczy ............... m,

2.

Mieszkanie o powierzchni:74m m , o wartosci: 300 000,00 zl. tytul prawny- sp6ldzielcze wlasnosciowe
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prawo do lokalu
3.

Gospodarstwo ro1ne:

nie dotyczy ......... rodzaj gospodarstwa: ........................ , powierzchnia: .. .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu
4.

osiqgn1tlem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

Inne nieruchomosci: nie dotyczy ........... powierzchnia: .......................................... .
o wartosci: .............................................................................................. ..
tytul prawny: ............................................................................................ .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych- nie dotyczy
nalezy poda6

liczb~

i emitenta udzial6w: .............................................. .

udzialy te stanowi1t pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6J-ce: ....................................... .
Z tego tytulu

osiqgn1tlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych -nie dotyczy- nalezy poda6 liczb~ i emitenta akcji: ........... .
akcje te stanowi1t pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: ............................................... .
Z tego tytulu osiqgn1tlem( ~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........................... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl1tczeniem mienia przynaleznego do jego maj1ttku

odr~bnego)

od Skarbu

Pm1stwa, innej pai'Istwowej osoby prawnej, jednostek samorz1tdu terytorialnego, ich zwi1tzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej

nast~pujqce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nalezy poda6 opis mienia i dat~ nabycia, od

kogo:

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

VI.
1. ProwadzQ dzialalnos6 gospodarcz1tr21 (nalezy podac form~ prawnq) przedmiot dzialalnosci): ........ .
....... .. ... ...... ... ... ... ... ... nie dotyczy ................................................................................... .
osobiscie .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarzqdzam dzialalnosci1t gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
fonn~

prawnqi przedmiot dzialalnosci): ....... nie dotyczy

osobiscie ......................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......................... .
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VII.
1. W sp6!kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):- nie
-

dotyczy ............................................. .

jcstem cz!onkicm zarz11du ( od kiedy ): ................................................................ .
jcstcm cz!onkicm rady nadzorczcj ( od kiedy): ......................................................... .
jcstcm cztonkicm komisj i rcwizyjnej ( od kiedy) ...................................................... .

Z tcgo tytulu

osi'lgn'llcm(~t!am)

2. W sp6l:dziclniach:- nie
-

w roku ubicgl:ym doch6d w wysokosci: ........................... .

dotyczy ..................................................................................... .

jcstcm czlonkicm zarz11du ( od kiedy): .................................................................. .
jestem czlonkiem rady nadzorczej[3l (od kiedy): ........................................................ .
jestem czlonkicm komisji rcwizyjnej (od kiedy): ..................................................... .

Z tcgo tytu!u

osi<lgn'l!cm(~t!am)

w roku ubiegl:ym doch6d w wysokosci: ............................. .

3. W fundacjach prowadz11cych dzialalnosc gospodarcz11:- nie

dotyczy ...................................... .

jestcm czlonkiem zarz11du ( od kiedy): ................................................................... .
jcstcm cz!onkicm rady nadzorczcj ( od kiedy): ......................................................... .
-

jestem czl:onkicm komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu

osi<lgn'llem(~tlam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. Inne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia!alnosci zarobkowej lub zajyc, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdcgo tytulu:
Doch6d ze stosunku pracy 79.789,35zl.. .......................................... .

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych

nalezy podac mark~, model i rok produkcji):
Fiat 500, rok produkcji 2011, wartosc 31.000,00 z1. ................................................. .

X. Zobowi'l_zania pieniyznc o wartosci powyzej

10 000 zl:otych, w tym zaci11gniyte kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostal:y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kasa Stelczyka- pozyczka z ubezpieczeniem do sp1aty pozosta1o 39.031,64 z1
PKO BP: Kredyt Got6wkowy Aurum z ubezpieczeniem 41.743,36zl
Genin Noble Bank Kredyt samochodowy 40.760,10 zl
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CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawic art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanic nieprawdy
lub zatajenic prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

c/'?~1
~~-~y;·-·

Torun , 28.04.2014 r.

... .1 .. :......

U4.2_ ..

(miejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[31 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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zwierz~cej,

w formie i zakresie

