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Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowlctzana jest do zgodnego z prawd<l, starannego I zupelnego wypelnienia kaZdej z
rubryk.
JeZeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wplsaC .. nie dotyczy".
Osoba sk1adaj(\ca oSwiadczenie obowict,zana jest okreSIIC przynaleZ:noSC poszczeg61nych skladnlk6w maji\tkowych,
dochod6w i zobowictzarl do majqtku odrEtbnego i majcttku ob]Ettego maiZeliskct wsp61noSclct ma]cttkowct.
OSwiadczenie o stanie maj(\tkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
OSwiadczenie o stanie ma]cttkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoScl pleni~Zne.
W cz~Sci A oSwiadczenia zawarte S<t informacje jawne, w cz~Sci B zaS lnformacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania sktadajctcego oSwiadczenie oraz miejsca poloZ.enia nieruchomoSci.

cz~sc A

Ja, niZej podpisany(a), Joanna Scheuring-Wielgus, Bctkowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe}

urodzony(a) 08.02.1972r. w Toruniu
Art. Management, Radna Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sifl z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Oz. U. z 2001 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 wchodzace w sklad mai:Zenskiej wsp61nosci majatkowej lub
stanowia.ce m6j maja.tek odrflbny:

I.
Zasoby pieni11zne:
- srodki pienifl:Zne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- srodki pieni.,zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy.
na kwolfl: nie dotyczy
II.
2
1. Dom o powierzchni: 156m , o wartosci: 550 000,00 pin
tytul prawny: wsp61wlasciciel
2
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m , o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarslwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy.
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy.
Z tego tytulu osiqgna.lem(fllam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. !nne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy.
o wartosci: . nie dotyczy.
tytul prawny: nie dotyczy.

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi'lbiorc6w, w kt6rych
uczestnicza. takie osoby- nalezy podac liczb'l i emitenta udzial6w:
nie dotyczy.
udzialy te stanowia. pakiet wi'lkszy niz 10% udzial6w w sp61ce: . nie dotyczy.
Z tego tytulu osiqgna.lem('llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb'l i emitenta udzial6w: nie dotyczy.
Z tego tytulu osiqgnq)em('llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsif1biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczbf1 i emitenta akcji:
nie dotyczy.
akcje te stanowiq pakiet Wif1kszy niz 10% akcji w sp61ce: . nie dotyczy.
Z tego tytulu osi'1f)nqlem(f1lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ...
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych- nalezy podacliczb'! i emitenta akcji: nie dotyczy.
Z tego tytulu osi'1f)nqlem(f1lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylq_czeniem mienia przynaleznego do jego majq_tku odrf1bnego) od Skarbu
Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzq_du terytorialnego, ich zwi<~.Zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastf1pUjqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat'!
nabycia, od kogo: nie dotyczy.

VI.
1. Prowadzf1 dzialalnosc gospodarcz<~. (nale2y podac formf1 prawnq_ i przedmiot dzialalnosci): .................................. .
osobiScie Art. Managemnet Joanna Scheuring-Wielgus
wsp61nie z innymi osobami .nie dotyczy
Z tego tytulu osi'1f)nq_lem(f1lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 55 232,55; 26 311, 94
2. Zarzqdzam dzialalnosciq_ gospodarczq_ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac formf1 prawnq_ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiScie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami . nie dotyczy.
Z tego tytulu osi'1f)nq,lem(f1lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki}: nie dotyczy.
Z

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: nie dotyczy
tego tytulu osi'1f)nq!em(f1lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
lnne dochody osi'1f)ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajf16, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: renta rodzinna -12128,16, dieta radnego -1577,00

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyi:ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark'!, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Citroen Xara Picasso, 2010

X.
Zobowiqzania pienif1zne o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaci'1f)nif1le kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq_zku z jakim zdarzeniem, IIi jakiej wysokosci):
- kredyt konsumpcyjny 2009, do splacenia: 55 597,00 pin foni: C:;-'f, f( cu,-, CL?o
- kredyt mieszkaniowy 2003, do splacenia: 110 700,00 CHF .B "'"" /::._ B P 1-1
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CZI;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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