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Toruń,

26 maja 2020 r.
(dnia)

(miejscowość)

UWAGA:
i. Osoba słdadąjąca oświadez<:~~ie obowiązana jest do zgodoego z pmwdą, starannego i mpelnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w koukretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
mąjątkowych, dochodów i :zobowiązań do mąjątkn Olbębaego i majątku objętego malźeńską wspólnością
majątkową.

4.

Oświadczenie majątkowe dotyezy majątku

5.

Oświadczenie majątkowe

6.

w kraju i za granicą.
obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Beata Cieszkawska (z d. Czemicka)

urodzony(a) 17 maja 1970 r. w

Morągu

zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu na stanowisku • dyrekl« szkoły

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I 997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące 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), zgodnie z art. 24b tej ustawy
oświadczam, że posiadam wełlaihąee ."., s;kład mammslii~ wspaloośei mąjąlkawąj lub stanowiące mój majątek
odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone

w walucie polskiej: nie dotyczy

środki pieniężne zgromadzone

w walucie obcej: nic dotyezy

papiery wrutościowe: nie dotyczy
........................................................ nak\1/otę: .......................................... ..

l

II.
Dom o powierzclmi: 156 m na działce o powierzchni 1200 m , o wartości: 550 tys. zł. tytnł prawny: własność
2

l.

2

obciążona hipoteką.

2.

Mieszkanie o powierzchni: ............. rn 2 , o wartości: .................. tytuł prawny: nie dotyczy

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ........................ ,

o wartości: ....................... .
rodzaj zabudowy: ..........................,. ......... .
tytnł prawny:

nie dotyezy

Z tego tytuln osiągnąlem(ęlam) w roku
4.

Inne

nieruchomości:

ubiegłym

przyebód i dochód w wysokości: ............ .

powierzchnia: ..................................................................... .

o wartości: ...................................................................................................
tytuł

prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udzialy w
udziały te stanowią

Z tego

spółkach handlowych - należy podać liczbę

pakiet większy niż l 0% udziałów w

tyhlłu osiągnąłem(ęlam) w

spółce:

i emitenta udzialów: ..............

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

roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w

spółkach

handlowych- nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ...................... .

akcje te stanowią pakiet większy niż lO% akcji w spółce: ............................................... .
Z tego tytuln osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mtij małżonek,

z wyłąezeniem mienia przynależnego do jego mają11m odrębnego) od Skaibn Państwa,

innej państwowej osoby pmwnej, jednostek samorządu terytnriałuego, ich
związku

związków,

komunalnej osoby pmwnej łub

metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- naleZy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo: ........ .

· · .... ••• -·· ··· ·•• ·•• .••••... --· ..........................................................uie dotyczy
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VI.
l. Prowadzę działalność gospodan:zą121 (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ........ .
osobiście

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

wspólnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęlam) w

roku

ubiegłym

przychód i dochód w wysokości: ................ ..

· · · · · · ·-- .. ·-- · ·-- · ·---- --·-- .... -- ....................................................... nie dolyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działalności (należy podać
formę prawną

i przedmiot działalności):

osobiście................................................................................................... ..

wspólnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

uie dolyczy

VII.
L W spólkacb l•andłowych (nazwa, siedziba spółki}: .......................................................
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlnnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ..................................................... ..

Z tego lyłuln osiągoąlem(ęlam) w roku ubiegłym docbód w

wysolmści:

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

. . . .. . .. . .. . . . . .... . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . ... .. . nie dolyczy

2. W

spółdzielniach:

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

jestem człookiem zarządu (od kiedy): .................................................................. .
jestem członkiem rady nadzorczejl''1 (od kiedy): ....................................................... ..
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytuln osiągoąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................ ..
------········------- ..................................................................... nie dolyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............................................... .
jestem członkiem zarządu (od kiedy}: .................................................................. ..

jestem ezłookiem rady nadzoJCzej (od kiedy): ........................................................ ..
jestem c-Llookiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... ..
Z tego tytuln osiągoąlem(ęłarn) w roku ubieglym dochód w wysokości: ............................ ..
... ...................................................... .................................... nie dolyczy

VIIL Inne doehody osiąg;me z lytuln zatrudnienia lub innej działałoości zarobkowej lub zajęć, z
uzyskiwanych z

każdego 1ytnln:

Dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu- 94 041,50 PLN

Dochód uzyskany z lytuln zatrudnienia w FUlidacji In Spe- l 7211,00 PLN
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podaniem kwot

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
podać maJkę, modeł

10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

i rok produkcji): Citroen CJ Picas.o;o - 20 li r.

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyZ«j lO 000 złotyeh, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz waronki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipołec2ny w SanJander Bank Polska na zakup działki bwlowlai!q i budowę domu jedoorodzinnego

-119 tys. zł

CZĘŚĆ B

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie

art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbuwienia wolności.

Toruń,

26 maja 2020 r.

(miejscowość, data)

(podpis)

(IJNiewlaściwe skreślić.

[2J Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie prodnkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[31 Nie dotyczy rnd nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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