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OSWIADCZENIE

radnego gminy
Torun, dnia 17.01.2015 r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdit starannego i zupetnego wypetnieniC1 kai:dej z
rubryk.
2.
Jei:eli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq_ w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiq_zana jest okreslic przynalei:nosc poszczeg61nych sktadnik6w majq_tkowych,
dochod6w i zobowiq_zan do majq_tku odrQbnego i majq_tku objQtegomatzenskq_ wsp61nosciq_ majcttkowq_.
4. Oswiadczenie o stanie majq_tkowym dotyczy majq_tku w kraju i za granicq_,
5.
Oswiadczenie o stanie majq_tkowym obejmuje r6wniei: wier:zytelnosci pieniQi:ne.
6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sq_ informacje jawne, w ·CZQSCi B zas informacje niejawne dotyczq_ce adtesu
zamieszkania sktadajq_cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ~SCA

Ja, nii:ej podpisany(a), Dagmara Tuszynska, Tuszynska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzany(a) 05.05.1971 r. w Wloctawek
dzialatnosc gospcidarcza
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapaznaniu sif? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq,dzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, paz.
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),
zgadnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, i:e pasiadam wchodzq,ce w sklad mali:eriskiej wsp6tnosci majq,tkowej tub
stanawiqce m6j majqtek adrf?bny:
·
------~=--==

. . .--

I.
Zasoby pienif?i:ne:
- srodki pienif?i:ne gramadzone w watucie potskiej: nie dotyczy
- srodki pienif?i:ne gramadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciawe: nie dotyczy
··
na kwot~: ........................................................................................................................~ ....................................... .
II.
1. Dam a powierzchni: nie dotyczy m2 , o wartosci: ........... ,.................................. ,................ ..
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
2. Mieszkanie a powierzchni: nie dotyczy m2 , o wartosci: ................................................................ ..
tytul prawny: .......................................................................,. ....................................... ,............................................ .
3. Gaspadarstwo rotne:
·
rodzaj gospodarstwa nie dotyczy , powierzchnia: ·.................. ,............................................. .
a wartasci: ................................................ :............................................ :.................................................................. .
rodzaj zabudawy: .....................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytulu asiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................................ .
4. tnne nieruchamasci:
pawierzchnia: nie dotyczy
a wartosci: ................................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................

Ill.
1. Pasiadam udzialy w sp61kach handtowych z udzialem gminnych os6b prawnych .tub przedsi~biarc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osaby - natei:y padac liczb~ i emitenta udzial6w:
nie datyczy
.
..
.
udzialy te stanawiq, pakiet wiEilkszy nii: 10% udzial6w sp6lce: ,, .......... :............................................................... ..
Z tego tytulu asiqgnqlem(f?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handtowych- natei:y podac ticzbf? i ernifenta udzial6w: nie dotyczy
Z tego tytu!u osiq,gnq,lem(f?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................

w

IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udzia!em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczct takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: ...................................................................................... ..
Z tego tytu!u osiqgnq!em(~!am) w roku ubieg!yni doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam akcje w innych sp6!kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emite.nta akcji: nie dotyczy
Z tego tytu!u osiqgnq!em(~!am) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .......... ,....................................................... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mafzonek, z wy!qczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) .od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlega!o zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzf;) dzialatnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): osoba fizyczna 47.11.Z
-

osobiscie tak .
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
.
.
Z tego tytu!u osiqgnqfem( ~fam) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysoko~ci: 898981.39 , 31230.00

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczct lub jestem przedstawicielem pe!nomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~y;awnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy
-

osobJSCJe ......... :....................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .......................................... :......................................................................................

Z tego tytulu

osiqgnqfem(~lam)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ......... ,........................................................ .

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6/ki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......................................................................................................................
- jestem cz/onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................... :............................ ..
- jestem cz/onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................... ,... ,.............................................................. .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .................................................... ..
VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytu!u: umowa o prace- pe!en etat
doch6d - 9412.50

IX.
Sk!adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z!otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 z!otych, wtym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, jakiejwysokosci): nie dotyczy

w

cz~sc

s

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

Toruli, 17.01.2015

