URZA,IJ !vilAS I A TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

OSWIADCZENIE MA.JATKOWE Wptyn~fo dnia .....J..~:.Q.\t?.~.(
L. dz .......................... .~·. :-:: ... .
1
gminy, kieroWfltka-:iedm,sfk.i.·tJJi,>aHi•caeyinej-gmiH''•
i czlonka orgunu zarz9_dzajqcego gminnq osob!j: praWft<j-BI'fli' osoby wydajctcci
decyzjc administracyjne w imieniu w6jta 1' 1

IVi''.jht;·r.a;;t~pe-y--w~ehre!ar&~r-Bnilca
os&by~t.il~ntEI;oajqccj

Torwi
(miejscowoSC)

2 7 kwil!fllia ]() 15r

(dnia)

U\VACA:

Osoba skladajqca oSwiadczcnic obowiqzuna jest do zgodncgo z prawd<l, staranncgo i zupclncgo wypclnicnia

I.

kai.dej z rubryk.
JcZcli poszczcg6lnc rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania. nalcZy wpisaC ,,nic dotyczy··.
Osoba skh1dajqca oSwiadczcnic obowiqzanajest okrcSiiC przynaleZnoSC poszczcg6\nych skladnik6w
lH<\i<llkowych, dochod6w i zobowi(\zatl do maj(ltku odr((bnego i maj(ltku objytego mal:i.ctlskq wspt)\noSdq
maj<ltkowl:t.
OSwiadczcnie maj(ltkowc dotyczy maj(ltku w kraju i za granicf\..
OSwiadczcnie maj{\.tkowe obejmuje rOwnie:Z wierzyteinoSci picnir:;:i.ne.
Vv' czySci A oSwiadczcnia zawartc s'l informacje jawne, w cz~Sci B zaS informacjc nicjawne dotyczqcc <1drcsu
zamicszkania sk~adajqccgo oSwiadczenic oraz miejsca polotenia nieruchomoSci.

2.
3.

4.
~-

6.

CZF,:SC A
.!<:1. nii'~~.i

podpisany(a), .-lnna "/.ojia Nied:ialkowska Pasfll'a'

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodmvc)
urod;.ony(n) 3/nnyu IY77r. \\ . .. Jfeksandrowie Kujawskim
f ·r:wl.\lias!a {oJ·unia

u.·rd:iu//'()(/at/.:.(llr i Windyk£1(.ji, GlVwny .\fJer.jalt~rta

(micjscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po 1npoznaniu si(( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczcniu prowadzcnia dJ.ial.alnoSci

gospodarczcj przcz osoby pclniljcc funkcjc publicznc (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I 13. p01 71)
i Nr I 62, poz. I I 26, z I 999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr I I 3, poz. 984 i Nr
214. poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzic gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. po1.
1591 oraz z 2002r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 1 I 3, poz. 984, Nr I 53, poz. I 27 I i Nt· 2 I 4. poz. 1806 ).

1.godnic z art. 24h tcj ustawy oSwiadczam, Zg__Qosiadam wchodz.ilfe w sklad m_~l1ZCilskLe;.:L.~Y~m2lnQ~ciJJ15ti~lU~.mYt:i
lub sta11owi~ce m<\j majqtek adr~bny:

I. Zasoby picnifinc:
.Srodki picni~Znc zgromadzone w wa\ucie polskiej: ok.

9.jO{) 1ys.

Srodki picni~Znc zgromadzonc w wa\ucie obcej: me dvzvc:,v
papicry wartoSciowe: nie dotyc::y

................ na

kwot~:

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

II.
I.

Dom o powicrzchn i: pow. ::ahudouy 166.60 m2• o wartoSci: ca '-!00 tys. tytul p_rawny: ustmrowa )\'SJJflhto.l:/ nw!:c1isl,u

2.

Mic<;zkanic o pmvierzchni: nie dotycy n/ o wartoSci: ..................

3.

Gospodarstwo rolnc: rodzaj gospodarstwa: nie dotyc::.y, powicrzchnia:
o wartoSci:

ty~:11 prawny:

.................. rodzaj zabudowy: ...................... .

tytul prawny: .
/. tcgo tytulu osi<lgn&lcm(c;lam) w roku ubicglym przychOd i doch6d w wysokoSCi: nie dotyc::y
4.

Inne nicruchomoSci: powierzchnia: 6</7 m2 d::ialka, na ktOrej stoi dom wymieniony w pw1kcie I

o \VHrtoSci: ca'/00 ~1·s.... .....•......•...............•.....................................

tytul prawny:

I!Shnrowa

lFsp/)/no.\:c'· owhell.vka .......... , ....... , ........................ .

Ill.
Posiadam ud7.iaty \V sp61kach handlowych - naleZy podaC liczb~ i emitenta udziaf6w: nie dotrc:y
udi'ialy tc stnnowiq pnkicl wi<;kszy niZ 10% udzial6w w sp6!cc: nie dotyc::y
I tcgo !)'lulu osiqgnqlcm(<(lam} w roku ubicglym doch6d w wysokoSci: nie dotyc::y

IV.
Posiadam akcjc w sp<l!kach hand\owych- nalczy podaC

liczb~

i cmitcnta akcji:

nie doLyc=y

akc.ic tc stanowi't pakict wi<(kszy niZ I0% akcji w sp61cc: nie dot,vc:y
/ tcgo tytu!tt osi<\gnqlcm(t;lam) w rokuublcglym doch6d w wysokoSci: nie dot_vc:y

v.
Nahylcm(am) (nabyl m6j ma!Zonck, z wyhlczcnicm micnia przynalcznego dojcgo majqtku odr<(bncgo) od Skarbu

P<lflst,,;~,

inncj pmlstwowcj osoby prawncj, jcdnostek samorzqdu terytorialncgo, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby

pnl\\'llL'.I

nast~pujqcc

micnic, kt6rc podlcgalo zbyciu w drodze przctargu- nalezy podaC opis mienia i dat~ nabycia. od kogo:

.. .. nie dotrc::_J

VI.
I. Prowadzy d?ialalnoSC gospodarczq12 l (naleZy podaC form<;: prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nil! dotyc:_t·

osobi.S.cic nie dotyc:y
wsp61nic z innymi osobami nie dotyczy
7, tcgo tytulu osiqgnqlcm(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: me dotyc::y

2. /.ar;.<Jdl.am dziaL:dnoSciq gospodarczq lub jcstcm przcdstawicielem, pc1nomocnikicm takicj dzialalnoSci (nalczy podat.
lonny prawnq i przedmiot

dzia~alnoSci):

osobiScic nie dotyc:y
\VSpOlnic z innymi osobami nie dotyc:y

/.\ego tytulu

osifl,gnqlcm(~lam)

w roku ubicg1ym doch6d w wysokoSci: nie dotyc:::y
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VI I.
I. W sp(J!kach handlowych (nazwa, sicdzibH sp61ki): nie do~vc::y

.,

....

jc.<;tcm czlonkicm zarzqdu (od kiccly): nie dotyc::y

jcstcm c;donkicm rady nadzorczcj (ad kicdy): nie dotyczy

jl!stcm czlonkicm komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyc:zy
! tcgo tytulu

osic."tgnrtlcm(~lam)

2. \\ sp61dziclniach:

11ie

w l'Oku ubicglym doch6d w wysokoSci: nie dotyc::y

dotyc:::y

jestcm czlonkicrn zarzqdu (od kicdy): nie dotyc::y
jcstcm czlonkicm rady nadzorczcjl' 1 (od kiedy): nie dotyczy
.icstcm czlonkiem komisji rcwizyjncj (od kiedy): nie dotyczy
! tcgo tytulu osi<tgnqlcm(ylam) w roku ubicglym doch6d w wysokoSci: nie dotyc::y

) W funclacjach prowadz;wych dzialalnoSC gospodarczc.t: nie dotyc::y
jcstem czlonkicm zarzqdu ( od kiedy): nie dotyczy
jestcm czlonkicm rady nadzo1·czej (ad kicdy): nfe dotyc::y

jcstcm czlonkiem komisji rcwizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy
!. !L'go tyTt'ilu ct<>iqgmllcm(t;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyc::y
.·.'-'.• ..

V fi I.
lll.}

IHnc c\ochody osi'lgane z tytulu zatrudnicnia lub innej dzialalnoSci zarobkmv~j lub z<~i~C. z podanicm k,,·ut

'ik iwa'rrych z kaZdcgo t ytulu:..... .. 7I .1-l.f.-18 ::1 duch6d u::yskany ::e stosunku pracy ...
..... 5. 328.58 ::! doc/u)d u::yskany:: unwwy ::/enmia.

IX.

Skladniki mienia ruchomcgo o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd<)w mechanicznych naiL'!._\

podaC markc;, model i rok proc!ukcji): .... samochOd Dodxe Nitro. rokprodukcji 2008 ..... .
. ... samochdd /)ac.:ia .YandercJ, rok jJmdula.ji 2008 .. .

X.

/obowi<vania pienii(Znc o wa1toSci powyZcj 10 000 zlotych, w tym zaciclgT~il(tC krcdyty i poZyczki oraz warunki. 11<1

jakich zostaly udziclonc (wobcc kogo, w zwictzku zjakim zdarzeniem, w jakicj wysokoSci):
......... .nie Jotyc::y ............................... ...... .
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CZ.fitSC B

PowyZszc oSw1adczcnic skfadam Swiadomy(a), iZ na podstawic art. 233 § I Kodeksu k(lrncgo za pod<mic nicpra\\'dy luh
tatajcnic prawdy gro;;.i knra pozbawicnia wolnoSci.

!"rwwi. 17 kwietnia 2015r.

(micjscowoSC, data)

[I [ NicwlaSciwc skrdliC.
121 Nic dotyczy dzialnlnoSci wytw6rczcj w rolnictwic w zakrcsie proclukcji roSlinncj i zwicrz((ccj, w formic i zakrcsic
gospodarst\V<l rodzin11cgo.

[J I Nic dotyc;.y rad nadzorczych sp6!dziclni micszkaniowych.
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