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UWAGA:
l. Osoba

składajelca o~Ęwiadczenie obowi~!zanajest

do zgodnego z

prawdą,

starannego i zupclnego wypclnicnia kaźdaj z

t'lrbrylc
Jeżeli

Osoba

4.
5.
6.

dochodów i zobowhjzat'l do majątku odrębnego i majątku objętego małżeJlską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności picniyżnc.
\V czyści A oświadczenia zawEJrte są informacje jawne, w części B zaś infOrmacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania sk-ladającego oświadczenie oraz miejsca po.fożenia nieruchomości.

poszczególne rubryki nic

znajdują

w konkretnym przypadku zastosowania,

2.

3.

składają_ca oświadczenie obowiązanajest określić przynaleL',ność:

należy wpisać

poszczególnych

"nie dotyczy".

składników majątkowych,

CZl~ŚĆ A
Ja,

niżej

DRYGAS

EWA KLEIN

podpisany( a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony( a) 12.12.1958 R
Urząd

Wydział

Miasta Torunia·-

GRUDZIĄDZU

w

Ewidencji i Rejestracji--- Gł. Specjalista
(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoZJJaniu s1y z przepisami usta-wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o o~~raniczcniu prowadzenia działahwści

gospodan:zc,j przez osoby pclnh]CC funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
marca 1990 r. o

samorządzie

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

8

oświadczam, że

posiadam wchodzące w skład malże6sldej wspólności majątkow~i lub stanowiqce mój majątek odrębny:

l. Zasoby picnil(:lnc:
środki picniyżnc

zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

środki pieniężne

zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery
na

wartościowe:

kwotę:

nic dotyczy

nic dotyc?:y

···:>

l

II.
2
111 ,

o wartośGi: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

l.

Dom o powierzchni: nic dotyczy

2.

Mieszkanic o powierzchni: 70nl, o wartości: 355tys zJ. tytuł" prawny: wspó1wlasność z mężem

3.

Gospodarstwo

rolm~:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodn~j

zabudowy: nic dotyczy

tytul prawny: nic dotyczy
osiągnqłem(ylam)

Z tego lytu·lu
4.

Inne

nieruchomości:

w roku

przychód i dochód w wysokości: nic dotyczy

ubieg-łym

mieszkanie

powierzchnia37m2

o wario.,ci: 160 tys.
tytuf prawny:

zł

wspólwlasność

z

myżcm

m.
Posiadam

udziały

udzialy te

stanowią

Z tego

w sp6lkach handlowychpakiet wi9kszy

tytułu osiągną:lcm(c;+am)

niż

udziałów

10%

w roku

należy podać liczbę

ubiegłym

i emitenta udziałów: nie dotyczy

w spółce: nie dotyczy

dochód w

wysokości:

nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w ~;pófkach ltandlowycb- nalcZ,y

podać

akcje te stanowi<::! pakiet wiykszy niż l 0% akcji w

spółce:

liczby i emitenta akcji: nie dotyczy

nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąlcm(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabykm(am) (naby-lmój

malżonek,

z

pallstwowcj osoby prawncj,jcdnostck
metropolitalnego

następujące

wyJączen i cm
samorządu

mienie, które

mienia

przynależ,ncgo

terytorialnego) ich

podlegało

do jego majątku

związków,

odrębnego)

od Skarbu Patlstwa, innej

komunalnej osoby prawnej lub

zbyciu w drodze przetargu-

należy podać

związku

opis mienia i daty nabycia, od

kogo: nie dotyczy

Vl.
l. Prowadzę działalność gospodarcząl'l (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nic dotycz~----
osobiście

nic dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu

osiqgnąlcm(ęłam)

w roku ubieglym przychód i dochód w

wysokości:

nic dotyczy

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pe-łnomocnikiem takiej dzialalności (należy podać
f(lrm<; prawną i p!'7.edmiot działalności): nie dotyczy
osobiście

nic dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

2

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

nie dotyczy

vn.
l. W spóJkach handlowych (nazwa, siedziba spóJki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy
jestem czlonkicrn rndy nadzorczej (od kiedy nic dotyczy
jestem

członkiem

Z tego tytu1u

komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

osiągnątem(ęlam)

w roku

ubiegłym

dochód w wysokości nic dotyczy

2. W spólclziclniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nic dotyczy
jestem czlonkicrn rady nac\zorczc/31 (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nic dotyczy
Z tego tytulu

osiągną-lem(ęłam)

3. W fundacjach

w roktl ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

jestem czlonkicm zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem ezlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytu-tu

osiągnąJcm(ę1am)

w roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIIL Inne dochody osiągane z tytuJu zatrudnienia !u b innej dziala!ności zarobkowej lub zajęć, z
u;.yskiwanych z kH7.dego

tytułu:

79 373,50- z tytu1u zatrudnienia na

umowę

o

pracę

podaniem kwot

oraz 200,- zJ bon z NSZZ

Pracowników Administracji przy UM Torunia.

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej
podać markę,

10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nale?.y

model i rok produkcji): Fiat Bravo, rok produkcji. 2009- wspólwlasność z mężem

X. Zobowicp::ania picniążnc o wartości

powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniyte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich

1.ostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 150 tys. zl PKO Bank
llipoteczny SA

CZĘŚĆ B

3

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanic nicprawdy lub

zat<:1jenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

24. 03. 2020
Toruń,

1

.

(miejscowość, data)

ita~

... . . . . . . . . . ... .. . ........ ..' .

dnia 19.83.2Bl'h.

(podpis)

111 Niewłaściwe skreślić.
[:7.1 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
gospodarstwa rodzinnego.
[31 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

4

roślinnej

i

zwierzęcej,

w formie i zakresie

