URZAIJ MIABTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli
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Wplyn~lo dnia ..... :~f.:.'?.~.:0.~(.

•

OSWIADCZENIE MAJ.\TKOWE L. dz ....................................
WG .

•

wfijt!l, :zas~p£y wajts, selwetltn:a gm~·. sluu·eBilal gmifty, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osobf zarzlfdZajlf~ej i cztonka mgann zan:=tlbaj~tse~
gmiiiD:f gsohq praW!!'i 9l'ftil! ese~· wylle;i~tse; Eleeyzje admillist:ras3'jRe w imieniu
wfijta 11

'.. ......... ~.~.9.~ ~ . 2.P.1Qv..
... .TO.f?VN
(miejscowosc)
(dnia)
UWAGA:

I.
2.
3.

Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~anajest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wype!nienia
kai.dej z rubryk.
Jezeli poszczeg6Ine rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okresii6 przyualezuos6 poszczeg61nych skladnik6w
maj'!(kowych, dochod6w i zobowi~r\ do majqtku odr~bnego i maj~tku obj~tego mali:er\skq wsp6Inosciq
maj'!(kow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj'!(kowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni;zne.
W CZ<(SCi A oSwiadczenia zawarte ~ infonnacje jawne, w CZ<(sci B zas infonnacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sldadaj~cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo.Sci.

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a),

ANNA ..CzEc:zf;;:.O:-:-.D.V..t.?.LA:-k ....~ .....~z.::e. ~~0
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

nrodzony(a)

·c.·s· :.

.2?..~9f ...~.P8..r....................

~

w .. TQf2.VNIV ....................... .

.. ... ··· ··· ··· ......... ·o-ws·· . . · · ··· · · · · . . · · .... ,....... · · · · · · ...... · · ........ .

... ... ...N...... V.M ...1?\.A.-<=:-... ......... !-;:;... ..9.1>.1 f?.k..V.NC.ZO~ ................. .

.. .WY.~ttQW'f~;WC.'Z't'.Y.tt... ·If .. .M.t:;O..DY ..~S. ~'................................. .
... W. .. .'t:Q'RY.N.I.V.... ;;:~~~<!'~·~~~~~j~)·································
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialaluosci

gospodarczej przez osoby pelni~ce fuukcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
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), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeilskiej wsp6lnosci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majljtek odr~bny:

I. Zasoby pieni~ne:
-

0

" dki p1em~zne
. . · zgromad zone w waluc1e
. poIsk.IeJ·.............
'2. •..0.00
_-,.-...... ................ .
oro
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._ ...... ..._...,.._- -

-
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;~;;i~~-~~~§~i~-~~:·.·-~-~-· ao.i.ij.~·-·.·.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.··.·.·.·.·.·.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:::::
...••...••..•...........•.........................•. :.~ ......•.•..•..•.......... : .........•.....................

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

nakwot~:

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

~I. Dom o powierzchni: -~·~-~sci:QI.:,~.~ prawny: !.Jfa5:49id
2. M1eszkame o poWJerzchm: ... _gq~~~,'~~~oscc .................. 1ytul prawny: ........... .

Gospod~stwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ..~.olo~~chnia: ................ .
o wartosCJ: ....................................... rodzaJ zabudowy: .................................... .
1ytul prawny: ....................................................................................... , ....... .
Z tego 1ytulu osil!gn1Jlem(~am) w roku ubieglym prty~d. i doch6d w wysokosci: ............ .
4. Inne l).ie:~chomosci: powierzchnia: ... ~-- ..rt?.vu.~.- ~
0 WartOSCI: .................................................................................................. .
1ytul prawny: ............................................................................................... .
3.

0

............. ··· ··· ... ··· ··· ··· ·

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale:ly poda6liczb<( i emitenta udzial6w: ............. .

.... M1-e...d..Q.~ .............................................................................. .
udzialy te stanowil! pakiet wi'(kszy niz 10% udzial6w w sp6!ce: ...................................... ..

z tego tytulu osi~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb<( i emitenta akcji: ..................... ..

::~~::~l'.t.-:t:p. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
akcje te stanowil! pakiet wi<(kszy niz 10% akcji w sp6!ce: .............................................. ..
Z tego 1ytulu osil!gllljlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. ..

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyll!czeniem mienia przynaleznego do jego majl!tku
odr'(bnego) od Skarbu Pa!\stwa, innej pa!\stwowej osoby prawnej, jednostek samorzl!du
terytorialnego, ich zwil!Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast<(pUjl!ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nale:ly poda6 opis mienia i dat'( nabycia, od kogo: ........ .

:~:::~t.t.z.:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::

/

.............................. ······ ...... ········· ........................... ···.··· ................................ .

VI.

- osobiscie .................................................................................................... .
- wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiljglll!lem(<;lam) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zru:z<)dzam dzialalnosci'! gospodarCZ<) lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawtll! i przedmiot dziatalnosci):
-

~so.~isc.i~--~---.~-~·-·:.·.·:.··:.·.·:.·.·:.·..·.·.·:.·.: ·.·:.·.·:.·. :.·.·..·.·:.·.·:.·.·:.·.·:.·.·:.·.··.·.·:.··:.·.·...·

-

wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .

Z tego tytulu osi<)gllljlem( <;lam) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: ............................. .

vn.
1. ~-sp~~~.Z~ ~-~dzi~a-sp~~):.:·.·.:·.·.:·.·.:·.·.:·.·.:·.·.:··.:·.·.:··.:·.·.:·.·.:·.·.·.·.·.·.::·.::·.::·::·.:·.·
- Jestem czlonkiem zar~~'{ (od ki~y) ............................................................... : .... .
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): ........................................................ ..

-

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

.·.•......•....••.•••...••...••...•....................•.•.•..•.........................••.......................
Z tego tytulu osi<)gllljlem(<;lam) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp61dzielniach~ .............................................................................. ..

~ .. j~~~~:::;!'ki~-~~~~g·(~~:··.·.:·.·. :·.·.: ·.·.: ·.·. :·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·. :·.·. :·.·.·.· ·.:·.·.: .·.·.·.·. :·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
.....................•......•.....•.....•.....••........•............•..................••.....••...•..........

'

-

jestem czlonkiem rady nadzorczePl (od kiedy): ......................................................... ,

-

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

i

tego tytulu osi<)gllljlem(ylam) w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: ............................. .

; wfu;;;;;;J;;;; ,;;;;;;;;;;.;,;;;; d;;;;fui;;;¢ ;;;;.;;;;;;;;;;: ·.·.•..AM.&

at:did ~ ·. ·. ·····~

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................................... .

-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewiz}jnej (od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytuluosiqgnqlem(t;!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

Vlll. Inne dochody osiqgane z tytu!u zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj¢, z
pod aniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .......................................................... .
~·Pt~u;···-z;roi:tt>··· ············,;:to-··~44:-~h~ ..... .

:c:~~~~:~~::~:;uw.~::::x,~~)
::: :~: 1-:tt:: .~?T.i :~ :~1. :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
IX. Skladniki mienia rucbomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

C.Li ... ...... if'-;_; ................... .

mechanicznych nale7ypodac mark I', model i ~odukcji): .... .

:::~~~~:::~~~::::::::~:~::~::::::~::::~':::::::::::::~:~:~:~::~·.

X. Zobowil!Zania pieni~;Jzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~;Jte kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): ................................................................................................ .

··· ···:2;5·: ·o1:,"g ···.::.: ··~··
··· ··· ·· ··· ~-··
··· ..... .r.. ... ·· ........................... ··· ........... .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ............................~c; 't-')1'" .............. .
.. .... ... .. .... .. ... ....... .. ... ... .. . . . .. .. -~ .. t'B~ ... .."'fi'............... ..

······i~·~~··;··~~···;~·~~·······

CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno ci.

TOP.Y.N' 1.. 2$..P4.. .2o.tEtf.
(rniejscowosc, data)

(podpis)

{I] Niewl.Sciwe skreslic.
{2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
{3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni rnieszkaniowych.

zwierzycej, w fonnie i

!
I

