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ndministracyjne w imit.~niu 1N6jta 1

osoby wydającej dccy,je

Tomń.,

dnia

20.04.2020r.

(mic.iscowość)

tJ·wagH:

L Osoba słdadająca oświadezcnic ohowiązana jest do zgodnego z prawdą~ staranntgo n zupdm;j_!,O
wypdnirnia ka~~dcj z rubryk.
2. .lci·.cli 1"'"""'"1~óluc rubryki nic znajduj•! w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ".!lio;
J.

!.~Qt v<;_?:.Y~~.

Orwba skhH.iaj:r!l~H mhviadczenic obowhrza:na jest określi(~ przynależność pos:zczcgblnych składnikiwf
mn.i•!lkowych, dochodów i zolwwiązań do majątku o<iręlmcf:,o i majątku objętego t:t]ali.cltslc:! wspóh!!>Śd"f

J

majl!HWWlj.
4.
5.
6.

ONwmdczenk ma.i>!lkowe tłotyczy mn.it~tku w kraju i"" granic•!·
Oświadc10cni1l ma.i>!lkowc obejmuje również wicrzylclności picnięhw.
W CZ([Śei A oświadczenia z~nvartc są informacje jawne, w części B zaś infonnacjc nicjawne

adresu zamicszlmnia

Ja, ni:/.cj podpisany( a),

skhu.]njąccgo oświadczenie

oraz miejsca

dot.ycz~t.t'4..'

położenia nicrudtomości.

Hanna Ewa Kowalkowska, nazwisko rodowe

Kamińska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urod~ony(a)
Urząd

19 stycznia 1968 r. w

Miasta Torunia""-

Chełmży

Wydział Komunikacji
inspektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pc zapo!.!Hlll!ll SH( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia.Jalno{;~_:;
gm;pucbrczcj prt.cz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2.0 17r. poz.l393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1<)90
r. o samorzącizie gminnym (Dz. U z 2017r. poz.l875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ż.c posiada1:1
wchod:t.ącc w sldr!CI małżc1\skicj wspólności majątkowej lub stauowiącc mój majr)t0k odrębny:

l.
Zasoby

picnic;~nc:

środki pieniężne

zgromadmnc w walucie polskiej: nic dotyczy
ś1·odki picni9żnc zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nic dotyczy
na kwotę: nic dotyczy

LL

l. Dom o powierzchni: l 08,70 n/, o wartości: 160,000 zł, tytuł prawny: akt notarialny

2. Mieszkanie o powie1?.chni: nie dotyczy, o
~J.

wartości:

nic dotyczy

tytuł

prawny: nic dotyczy

Go5:podars1\vo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nic dotyczy, powierzclmia: nie dotyczy
o wartości: nic dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nic dotyczy
Z tego tytulu osiągnąlcm(<;łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nic dotyczy
4.

inne

nieruchomości:

Budynek gospodarczy powierzchnia: 74,90m 2
o 'Narto:ici: 3.000 zł.
tytuł prawny: akt notarialny własności
CJrnnt rolny o powierzchni 0.5487 ha
o wartości 15.000 zł.

J

Tytuł

prawny akt notarialny

własności

m.
Posiadam

udziały

udziały

stanowią

/tego

te

w

handlowych-- należy podać

pakiet wic;kszy niż lO'Vo

tytułu osiqgnąlem(c;lam)

IV.
!'osiadam akcje w
akcje te
/,lego

spółkach

stanowią

spółkach

pakiet

w roku

ubiegłym

handlowych

większy niż

tytułu osiągnąlem(ęlam)

udziałów

i emitenta udziałów: nic dotyczy

w spólce: nic dotyczy

dochód w wysokości: nie dotyczy

-należy podać

10% akcji w

liczbę

liczbc; i cmitcnta akcji: nie dotyczy

spółce:

nie dotyczy

w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

nic dotyczy

V.
Nabyłcm(am) (nabył

mój rnalżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku och·ębnego)
od Skarbu Pm1stwa, innej pm1stwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwitvków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przelargu
··należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VL
l.

2

działalność gospodarczą (należy poelać formę prawną

l'rowadzc,;

1

przedmiot działalności): me

dotyczy
·· osobi;;cic : nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy
Z tego
2.

tytułu osiągnąłcm(ęlat11)

Zarządzam

działalnością

działalności (należy podać

w roku ubiegłym przychód i dochód w

wysokości:

nie dotyczy

gospodarczą

lub jestem przedstawicielem, pelnornocnikiem takiej
formy prawną i przedmiot działalności): nic dotyczy

oso b iści c : nic dotyczy
- wspólnie z innymi osobami : nic dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąłem( 9łam)

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

nic dotyczy

vn.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nic dotyczy

jestem

członkiem zarządu

(od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadmrczcj (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nic dotyczy
/, tego

tytułu osiągnąłem( c;łam)

2. W

spółdzielniach:

- jestem

w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

nic dotyczy

członkiem zarządu

(od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem
/,tego

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): nic dotyczy

tytułu osiągnąłcm(<;lam)

w roku ubicglym dochód w

wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nic dotyczy

nie dotyczy

- jestem czlonkicnt mdy nadzorczej (od kiedy): nic dotyo:y
- jestem cz.lonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): nic dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąlem(ęłam)

w roku ubicglym dochód w wysokości: nic dotyczy

vm.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inn"'j dzialalnośei zmobkowcj lub zajt;:ć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka:l.dcgo

tytułu:

63927,74

zł.--

z tytulu z.atrudnicnia.

!X.

Skladniki mienia ruchomego o wmlości powyżej l O 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę i model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
!.obowiązania

picni9:lne o

wartości powyżej

l O 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdmzeniem, w jakiej
Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) na sprzeda?.
Mbank hipoteczny S.A z siedzibą w Warszawie
121.920.00 zł.)

2.

wysokości):

części

domu mieszkalnego, w wysokości 66627,24 z.l,
Oddzi~cl Tonn1, ul. Chełmil1ska 11 (hipoteka do kwoty

Povvyższc oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie art. 233 § 1 Kodeks t! karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tonu1, dnia 20.04.2020r.
(miejscowość,

1
2

Nicwla~;ciwc skreślić.
0Ji<: dotyczy dzialalności

data)

wytwórczej"'" rolnictwie w zakresie produkcji

roch:innego.
3

Nic dotyczy rad nadzorczych spólclzic!ni mieszkaniowych.

o4l\.Olko..w..~ ....~. 0.~.~---·
(podpis)

roślinnej i zwiGrzyccj,

w formie i zakresie gospochHshva

