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OSWIADCZENIE MAJL\TKOWf dz .. ~.........·.·.·.·.·.'.{Vi:.. .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
wojta, l:ast~cy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby liarl:q<il:ajqeej i elilonka organu liarl:q<iliajqeego gminntt osobtt prawmt oraz osoby wyaajqeej
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To run

25.03.2013 r.

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawd'l:, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajctca oswiadczenie obowictzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
majcttkowych, dochod6w i zobowictzan do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego malzenskct wsp6lnoscict
maj<ttkowct.
4. Oswiadczenie majcttkowe dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie majcttkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania skladajctcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Jadwiga Maria Urbaniak /Urbaniak/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 00.16.08.195000 00 00 w 00 00 00 00 00 00 Toruniu .. 00 00 00 00 00 00 .. 00 000000 .. 00 00 00 .. 00 ... 00 ..

. . . . . .Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu ........... .
. 00. ul. T. Niesiolowskiego 4,. 00 .... 00. 00.00 00 .... 00. 00 ..... 00 00. 00. 00 .... 00 ........ 00 .
.. . . . na stanowisku dyrektora ............................................... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby

pelni~ce

funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216 , poz.1584 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 vtchodzqee

w sklad malzenskiej vtsp6lnosci majcttkovtej lub

stanowictce m6j majcttek odrybny:

I. Zasoby pieni~zne:
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 63.062,16 zl (slownie:

szescdziesi~tt

trzy tysi~tce szesCdziesi~tt

dwa zl 16/1 00)
srodki

pieni~:zne

zgromadzone w walucie obcej: .. 00 00 00. nie dotyczy .. 00 00 00 00 00. 00 00 00 .... 00 00 .. 00 00 00 00 00. 00 ..

oo.

00 00.
oo

papiery wartosciowe: ...... UFK Nordea- Uni Korona Obligacje (F12) .................................................................... .
.. . ... na kwot~: ... 35.400,00 zl (slownie: trzydziesci pi~c

tysi~cy

1

czterysta zl 00/100) .............................. .

II.
1.

Dom o powierzchni: ... nie dotyczy ... m2 , o wartosci: .... nie dotyczy .. tytu! prawny: ... nie dotyczy ...

2.

Mieszkanie o powierzchni: .. .48 .. m 2, o wartosci: ... nie dotyczy ... tytu! prawny: najmowane od gminy

3.

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

Gospodarstwo rolne:
o

wartosci:

tytu!

prawny:

nie

dotyczy

rodzaj

nie

dotyczy

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

zabudowy:

Z tego tytu!u osi!lgnitlem(~!am) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy.
Inne nieruchomosci: powierzchnia: ...... nie dotyczy .............................. .

4.

o wartosci: ........ nie dotyczy .................................................................... .
tytu! prawny: ..... . nie dotyczy ...................................................................................... .

III.
Posiadam udzia!y w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: ... nie dotyczy ..
udzialy te stanowiit pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ...... nie dotyczy ............... .
Z tego tytulu osi!lgnitlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy ....

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: ... nie dotyczy ........
akcje te stanowiitpakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: ...... nie dotyczy ................. .
Z tego tytulu osi!lgnitlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... nie dotyczy ......... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylitczeniem mienia przynaleznego do jego maj1ttku odr~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzitdu terytorialnego, ich zwi1tzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~pujilce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .

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

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczit[2l (naleZy podac form~ prawnl:l i przedmiot dzialalnosci): ........ .

.. . .. . .. . .. . nie dotyczy .................................................................... .
osobiscie ........ nie dotyczy ........................................................ .
wsp6lnie z innymi osobami ......... nie dotyczy ................................ .
Z tego tytulu osi!lgnitlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy ...
2. Zarz1tdzam dzialalnosciit gospodarczitlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (naleZy podac
form~ prawnl:l i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie ......... nie dotyczy ........................................................................... ..
wsp6lnie z innymi osobami ............ nie dotyczy ......................................... .
Z tego tytulu osi!lgnitlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy ...
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VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...... nie dotyczy ........................ .

-

jestem czlonkiem zarz&.du (od kiedy): ...... nie dotyczy ..................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... nie dotyczy ........................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ... nie dotyczy ........................ .

Z tego tytulu osi&.gn&_lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy .. . .
2. W sp6ldzielniach: ......... nie dotyczy .......................................................... .
-

jestem czlonkiem zarz&_du (od kiedy): ......... nie dotyczy ............................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3 1 (od kiedy): ... nie dotyczy ................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy ................................ .

Z tego tytulu osi&.gn&.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... nie dotyczy ..... .
3. W fundacjach prowadz&_cych dzialalnosc gospodarcz&_: ...... nie dotyczy ........... .
-

jestem czlonkiem zarz&.du (od kiedy): ...... nie dotyczy .................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ...... nie dotyczy ..................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy ..................... .

Z tego tytulu osi&.gn&.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... nie dotyczy ........... .

VIII.

Inne dochody osi&.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: zatrudnienie w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Tony Halika w Toruniu,

doch6d za 2012 rok 59.901.11 zl (slownie: pi{)cdziesi::tt dziewi{)c tysifCY dziewifcset jeden zl11/100).

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

mechanicznych nalezy

poda6 mark~, model i rok produkcji): ... nie dotyczy .............................................. ..

X. Zobowi&_zania pieni~zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci&.gni~te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi&:zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

.............................. nie dotyczy ...................................................................... .
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CZF;SC B

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

rfoi/u~ . ~~

Torun, dn. 25.03.2013 r.

{lrr.."':Y:-:.":''(j (podpis)

(miejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.
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