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ORUNIA

Wydzial Organizacji i Kontroli
OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE
W \ " 1 • . • 2 c9 7, "2-0/fA
1
pljn~tu on1a ....::.! ....................
..
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki org~~nej gminy, osoby zarZ£id,t~Cej i/11(,.
czlonka organu zarzqdzajt~Cego gmi11lll! osobl:! prawwt oraz osoby wydajt~Cej decyzje adiillnisttaeyjbt!'\V'iltlieniu w6jta 1• • • • • • ·

Torw'i
(miejscowosc)

30.12.2011r.
(dnia)

Uwaga:
Osoba skladajt~Ca oswiadczenie obowi~a jest do zgodnego z prawdlb starannego i zupelnego wypehlienia Wdej z rubryk.
Jei:eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
Osoba skladajtJCa oswiadczenie obowi~ jest okreslic przynale:inosc poszczeg6lnych skladnik6w majt}tkowych, dochod6w i
zobowi~ti do majt}tku odr~bnego i majqtku obj~tego malZetiskq wsp6lnosciq maj~tkow~.
Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie:l: wierzytelnosci pieni~:ine.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B za8 informacje niejawne dotyc~ce adresu zamieszkania
sldadajt~Cego oswiadczenie oraz miejsca polotenia nierucbomosci.

cz~scA

Ja, ni:l:ej podpisany(a), Anna Maria Sobiesiak zd. Roznoch
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 11.07.1967 w Sierpcu,
OsrodekAdopcyjno-Opiekuticzyul. Konstytucji 3 -GO Maja40A 87-100 Torw'i, dyrektor Gf!.,o
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

1/!s

dtt :3/. /,} . .20/.1, " .

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelnit~Ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.1S84 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorZ£!dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchod.z1t:ce w sldad malZetiskiej wsp6lno8ci maj~Jtkowej lub stanowit~Ce m6j maj~tek odr~bny

I. Zasoby pieni~:l:ne:
srodki pieni~:ine zgromadzone w walucie polskiej: 7.000,00
srodki pieni~me zgromadzone w walucie obcej: 32,93CHF
papiery wartosciowe nie posiadam na kwo~: nie dotyczy
II.
Dom o powierzchni: cal197,36m2, o wartosci: ok700tys zl tytul prawny: wsp6lwlasnosc
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
Inne nieruchomosci: dzialka o powierzchni 4717m2, na kt6rej stoi dom z pkt II.l.
o wartosci: ok. 120tys zl tytul prawny: wsp61wlasno§c
III.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podaC licz~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu os~lem(~) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: nie dotyczy

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wyli!Czeniem mienia przynale.inego do jego maj11tku odr~bnego) od Skarbu Pa.tl.stwa.,
innej pa.tl.stwowej osoby prawnej,jednostek samorzl!du terytorialnego, ich zwii!Zkow tub od komunalnej osoby prawnej
nas~puji!Ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleey podaC opis mienia i da~ nabycia., od kogo: nie
dotyczy
VI.
Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZ1!121 (nalezy podae form~ prawn11 i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiscie nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osil!gtllllem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. z~ dzialalnoscil} gospodarcZI!lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (naleey podaC form~
praWfi!! i przedmiot dzialalnosci):
Osobiscie nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osil}gfilllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzl!du (od kiedy):nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Z tego tytulu osill8filllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko8ci: nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach:
jestem czlonkiem zarzl!du (od kied~): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej 1 1(od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osil!gtllllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
W fundacjach prowadzi!Cych dzialalnosc gospodarcZI! Kujawsko-Pomorska Fundacja Pro Europa
- jestem cztonkiem zarzl!du (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Rada Fundacji od 2008
jestem czJonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy
Z tego tytulu osil!8filllem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VIII. Inne dochody osil}gane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot uzyskiwanych
z k:a.Zdego tytulu: zatrudnienie doch6d 78.553.52, umowa zlecenie 2.000,00, nagroda .,Stalowy Aniol" 3.000,00
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyuj 10 000 zJotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podaC
model i rok produkcji): Citroen C5, 2003 rok, Jaguar S-Typ 2004 rok
X. Zobowil}Zania pieni~zne o wartosci powyuj 10 000 zlotych, w tym zaci11gni~ kredyty i poeyczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwii!Zku z jak:im zdarzeniem, w jakiej wysoko8ci): Bank Millenium kredyt hipoteczny
,,Millekredyt Dom" na budow~ domu w wysokosci CHF, pozostalo 80 065,91. Odnawialny kredyt konsumpcyjny Multibank
linia kredytowa 39 600-nie wykorzystana., kredyt gotowkowy millennium Bank 43 572,94 PLN, karta kredytowa Bank
Millenium limit do wysokosci 20 000.
mark~,

CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zat:fUenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torw130.12.201lr.
(miejscowosc, data)
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[1] Niewla8ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

zwier~cej,

w formie i zakresie

