VRZJ\D MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji j Kontroli

WpJyn~/o dnia ......1.~.:'::.~.' ~-~/~ 1

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOW.:§:z .......................... -~ ..

Torun, dnia 19.04.. 2013r.
(miejscowosc, data)

Uwaga:
1. Osoba sldadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Je2:eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sldadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych
skladnik6w maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zaii do maj~tku odr~bnego i maj~tku
obj~tego malzeiisk~ wsp6lnosci~ maj~tkow~.

4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotycz~ce adresu zamieszkania sldadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizej podpisany(a),

Roman Wojda
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uradzany(a) 05.09.1973 r. w Chelmzy
zatrudniony w Zespole Szk6l Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Osikowa 15, 87-100 Toruii
na stanowisku dyrektora szkoly,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i
Nr 214, paz. 1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy aswiadczam, ze posiadam wchadz~ce w sklad
malZetiskiej wsp61nasci maj~tkawej lub stanawi~ce m6j maj~tek adr~bny:
I. Zasoby pieni~zne:

- sradki pieni~zne zgramadzane w walucie palskiej 20.176,43 zl malzeiiska wsp6lnosc maj~tkowa
- sradki pieni~zne zgramadzane w walucie abcej: ........................ nie dotyczy .................... .

- papiery wartasciawe: ........................................................ nie dotyczy .................... .
. ....... ... .. . .. .... .. .... .. ....... .. . ... ........ ... . .. ... ... . .. ... . .. . . na kwat~: .............................................. ..

II.
1. Dom o powierzchni: 110 m2 , o wartosd 300 000 zl tytul prawny: wsp6l'wlasnosc( 1/6 cz-tsc)
maj~tek odr-tbny
2. Mieszkanie o powierzchni: ........... m 2, o wartosd: nie dotyczy zl tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo ro1ne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy .... .. , powierzchnia: .................. nie dotyczy .... .......... .
o wartosci: ................................. nie dotyczy .................................................. .
rodzaj zabudowy: ....................... .... nie dotyczy .................................................. .
tytul prawny: .............................. nie dotyczy .................................................. .
Z tego tytulu osil:lgll~lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
............................................ .... nie dotyczy .................................................. .
4. Inne nieruchomosci:
a)dzialka rolna
powierzchnia: 2,54 ha
o wartosd: 100 000 zl
tytul prawny: wsp6l'wlasnosc (1/6 cz-tsc) maj~tek odr-tbny
b) dzialka budowlana
powierzchnia: 1070 m 2
o wartosci: 100 000 zl
tytul prawny: wsp6l'wlasnosc (1/6 cz-tsc) maj~tek odr-tbny

III.
1.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
............................................. nie dotyczy . .................................................... .

udzialy te stanowi~ pakiet wi~kszy niZ 10% udzial6w w sp6lce: ........... .nie dotyczy .............. .
Z tego tytulu osil:lgll~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosd: nie dotyczy .............. .

·························································································.·························
2.

Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
........................... ..nie dotyczy ....................................................................... .
Z tego tytulu

IV.
1.

osil:lgll~lem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosd: nie dotyczy .............. .

Posiadam

akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
....................................... nie dotyczy ..................................................... .

akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp6lce:. . . . . . . . . . . . . ..... .. nie dotyczy . ............. .
Z tego tytulu os~~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosd: nie dotyczy ........ ...... .

2.

Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... .nie dotyczy ..................................................... .
Z tego tytulu osi~~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .............. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich zwi~zk6w
lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj~ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy ............................................ .

....................................................................................................
................... .
.
.
.

VI.
1.

Prowadz~

dzialalnosc gospodarcz~ (nalezy podac form~ prawn~ i przedmiot dzialalnosci): ........ .
nie
dotyczy .. ........................................................................................ .
- osobiscie ......... ·..................... ... nie dotyczy .................................................. .
wsp6lnie
z
innymi
osobami
. . . . . . . . . ..
nie
dotyczy
Z

2.

tego tytulu

osi~~lem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w 'wysokosci:

Zarz~dzam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawn~i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy ..... ..
osobiscie
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
nie
dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy .. ................................................ .
Z tego tytulu osi~~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d
wysokosci: .................................. nie dotyczy .................................................. .

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
nie dotyczy ........................................................................................................ .
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy ............................................ .
jestem

czlonkiem

rady

jestem

czlonkiem

komisji

Z tego tytulu

osi~~lem(~lam)

nadzorczej

rewizyjnej

(od

(od

kiedy):

nie

dotyczy

kiedy):

nie

dotyczy

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .................... .

VIII.
Inne dochody osif!:gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Doch6d og&tem : 76.641, 56 zl' w tym:
Nale:Znosci ze stosunku pracy w ZSG-H w Toruniu 71.232,62 zl'
Dzial'alnosc wykonywana osobiscie 3.224'zt
I nne zr6dl'a I swiadczenia socjalne I 2.184, 94 zl'
oraz dieta Przewodnicz:ctcego Rady Gminy 14.977,46 zl'
w lw dochody stanowi:ct mal'Zeitsk:ct wsp61nosc maj:cttkow:ct

zaj~c,

z podaniem

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~, model i rok produkcji Volkswagen Passat 2007 r. ma.J:zenska wsp61nosc
maj:cttkowa

X.
Zobowillzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci~~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwillzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
................................... .nie dotyczy ....................................................................... .

CZ~SCB

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

Toruit, 19.04. 2013r.
(miejscowosc, data)

(podpis)

