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Toruń

, dnia, 23.03.2020 r.

(miejscowość)

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązaoa jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z
rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdt\ia w konkretnym przypadku zastosowania, 11Jileż.y wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązaoa jest określić przynależność poszczególnych składników mąjątlmwych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malże1\ską wspólnością mąjątkową.
4. Ośvfiadczcnic majątkowe dotyczy mąjątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątleowe obejmuje również wierzytelności pieniężne
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zmnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia niemchomości.

CZĘŚĆ A

Anna Barbara Blek
Ja,

niżej

Byczkawska
... ..........' ' .......' ....' . ' ' .' ' ...'

podpisany( a), ..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

4.02.196lr.
Radomsku
urodzony(a) .................................................................................. w ......................... ..
Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu

dyrektor przedszkola
....•...... , ............. ' ..•............ ,

(miejsce zatmchrienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby peh1iące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), zgodnie z art. 24h tej

ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności maiatkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.
Zasoby

pieniężne:

125.000 zł

środki pieniężne

zgromadzone w walucie polskiej: ................. .

środki pieniężne

zgromadzone w walucie obcej:
Nic dotyczy

70 akcjiPZU
papiery wartościowe: ....................... .
około 2700zł

.na

kwotę:

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

n.

Nie dotyczy ,
............ m", o wartości: . Nie dotyczy 1:)1ul prawny: Nic dotycz;·

l.

Dom o po\vierzclmi:

2.

Mieszkanie o powierzchni: 58,1 m 2 , o wartości: 200000,, tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ......... Nie dotyczy ................................... ,powierzchnia: ........................ .
o wartości: .................................................... Nie dotyczy ................... .
rodzaj zabudowy:
tytuł

.... ... .. Nie dotyczy ....................................................................... .

prawny: .................................... Nie dotyczy .......................................................................... .

Z tego tytułu osią!,'lląlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................. .

llllle nieruchomości:

4.

działka

powierzclmia: 1302m2
wartości: 39000zł

tytuł

prawny: współwłasność

m.
Posiadam udziały w

spółkach

handlowych-

należy podać liczbę

i emitenta udzialów:

Nic dotyczy
udzialy te stanowią pakiet większy niż l O% udziałów w spółce: Nie dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąlem(ęłam)

IV.
Posiadam akcje w

spółkach

w

rołm ubiegłym

dochód w

wysokości:

Nie dotyczy

handlowych- należy podać liczb' i cmitcnta akcji:
Nie dotyczy

akcje te

stanowią

pakiet większy

niż

10% akgi w

spółce:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nic dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego mąjąlku odrębnego) od Skarbu Pru\stwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przelargo-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie dotyczy

VI.
l.

Prowadzy działalność gospodarczą2 (należy podać form9 prawną i przedmiot działalności): ............... .
Nie dotyczy
osobiście

-

wspólnie z illllymi osobami Nic dotyczy

Z lego
2.

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

tytułu osiągnąłem( ęlam)

w roku

ubiegłym

Zarządzam działalnością gospodarczą

formę pmwną i
osobiście

przychód i dochód w

lub jestem przedstawicielem,

wysokości:

Nie dotyczy

pełnomocnikiem

przedmiot działalności):
Nic dotyczy

wspólnie z im1ymi osobami Nic dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąłem( ęła..111) \V roku ubiegłym

dochód w v;ysokości

2

Nie dotyczy

takiej

dzialah1ości (należy podać

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): nie dotyczy
Nie dotyczy
-

jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ..
Nie dotyczy
jestem członidemrady nadzorczej (od ldedy): .................................... .
jestem członidem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

2.

W spóldzielniach: Nie dotyczy

jestem członkiem

zarządu

(od ldedy): Nic dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej' (od ldedy): Nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego

3.

tytułu osiągnąlem(ęlam)

W fimdacjach prowadzących

w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

Nie dotyczy

działalność gospodarczą:

Nie dotyczy
jestem czJonkiem zarządu (od ldedy): Nie dotyczy

jestem ezJonkiem rady nadzorczej (od ldedy): Nie ciotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

.. nie dotyczy

VIII.
lm1e dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub i1mej działalności zarobkowej lub
każdego tytuh1: .. .......... .. ... .. ....... ... .. .. ... .. ... .. .. ..... ... .. ... .. .. ... .. ... ... ..... ...
. ............... .
75 145,69- wynagrodzenie ze stosunku pracy - przedszkole

zajęć,

z podaniem kwot uzysldwanych z

3 380,00 - umowa zlecenie i o dzieło (UMK, awans zawodowy)

IX.
Skłaclnild mienia mchomego o wartości powyżej lO 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i
model i rok produkcji): Skoda F ABlA 2006r. , Mitsubishi Colt 2012

X.
Zobowiązruńa pieniężne

o

wartości powyżej

lO 000

złotych,

w tym

zaciągnięte

kredyty i

pożyczki

oraz warunld, na jaldch

zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjal<im zdarze1ńem, w jalde:i wysokości): 12.000zł Zaldadowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych- pożyczka na remontowa
3

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie art. 233§ l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Toruń,

dnia 23.03.2020r.
(miejscowość,

data)

Niewłaściwe slcreślić.

2
3

Nie dotyczy działalności vvytwórczej w ro1nict\v1e w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w fomrie i zakresie gospodarstwa
rodzllmego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spóldziehll mieszkaniowych.
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