Toruń.,

dnia

29.04.2020r.

(miejscowość)

V waga:
1. Osoba

sklallająca

oświadczenie

obowiązana

jest do zgodnego z

prawdą,

starannego i

zupełnego

wypełnienia każdej

2.

Jeżcli

z rubryk.
posze;ocgólne rubryki nic

znajdnją

w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać "!!_~

!i!!~~y:_:.

3.

Osoba sldadajl!CII oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczcg6!nych skladnik6w
majątkowych, dochodów i :wbowiąza>\ do majątku mlr~hncgo i mają !lm ohjętewl malżci1sk'l wsp6łności>!
maj ą!lwwą.
Oświadcz<mic majątłwwc dotyczy majątku w kraju i za gnmic'!·

4.
5. Oświadczenie majątkowe ohcjmnjc również wierzytelności picni~żnc.
6. 'V CZ'tŚci A ośwhukzcnia zawarte są informacje jawne~ w cz~ści n zaś informacje nicjawn<!
adH"esu zamicszUimtia sldada,jąccgo oświadczenie oraz Inicjs\~a położenia nicruchOiności.

Ja,

niżej

podpisany( a),

Wanda Teresa Pyznarska

doll:ycz~fet'

nazwisko rodowe Tomaszewska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

modzony(a) 23 czerwca 1960r
Urząd

Miasta Torunia-·

Wydział

w Golubiu-Dobrzyniu
Ewidencji i Rejestracji-

główny

specjalista

(miejsce zatrudnienia, stano'vvisko lub runkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczemu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełnil)CC funkcje 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 orar. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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. 2.4h tej
u s ta wy oś w iaclczam, że po s iad a m-weheEI,.,ąee-w-~l<ł-aEl-t>~.6e>it&k-i<>j-wsj3&1+1eśei--Hłttjąl:ke-w.,j-I·H·>J stanowiące mój
majątek odrybny:

l.
Zasoby pieniężne:
środki pieni((żnc

zgromadzone w walucie polskiej: 2 500 zl
środki pienir;żnc zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nic dotyczy

H.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy. m2 , o wmtości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

2.. Mieszkanic o powierzchni: 36,7m2 o wartości: 125000,00

tytuł

prawny:

spółdzielcze własnościowe

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nic dotyczy, powierzchnia: nic dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nic dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w

wysokości:

nic dotyczy

4. Inne

niemchomości:

powicrzclmia: nic dotyc;(y
o wartości: nic dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

m.
Posiadam

udziały

udziały

stanowią

Z lego

te

JV.
l' osiadam akcje w

Z lego

pakiet

większy niż

tytułu osiągnqłcm( ęłam)

akcje te

stanowią

należy podać liczbę

w spóJkach handlowych·

spółkach

l 0%

udziałów

w

spółce:

w roku ubiegłym dochód w

i cmitenta udziałów: nie dotyczy

nie dotyczy

wysokości:

nic dotyczy

lmndlowych- 120 szt. APATOR S.A.,- 170 szt. LUBA WA S.A.

pakiet większy niż lO% akcji w

tytułu osiągnąkm(ęłam)

spółce:

nie dotyczy

w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

nic dotyczy

V.
Nabylcm(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pw1stwa, innej pai1stwowcj osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przctmgu
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
l. Prowadzę

działalność gospodarczą 2 (należy podać formy prawną

przedmiot działalności): me

dotyczy
-

osobiście

: nic dotyczy

- wspólnie z innymi osobami :nic dotyczy
Z tego
2.

tytułu osiągnąłem(9łam)

Zarządzam

działalnością

dziah1lności (należy podać

-

osobiście

w roku ubiegłym przychód i dochód w
gospodarczą

formy

prawną

wysokości:

nie dotyczy

lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
i przedmiot działalności): nic dotyczy

: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami : nic dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąłem( ęłam)

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

nie dotyczy

vn.
l. W

spółkach

handlowych (nazwa, sied:óba

jestem e:donkicm

zmządu

spółki):

nie dotyczy

(od kiedy): nie dotyczy

·· jestem

członkiem

rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem

członkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego

tytułu osiągnąłem( ęłru11)

2. W

spółdzielniach:

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

nic dotyczy

nic dotyczy

jestem członkiem

zarządu

(od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkicni rady nadzorczcj 3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego ty tulu osiągnąlcm(9łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

takiej

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

członkiem

rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nic dotyczy
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku uhiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vm.
lnnc dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dz.ialalności zarobkowej lub zaJc;c, z podaniem
kwot uz.yskiwanych z tytułu umowy o prac<; 90 865,41 zł, umowy zlecenia 7 488,00 zł.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej lO 000 złotych (w przypadku pojazdów mcchanieznych
należy podać markę i model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiązania picni<;żnc

l O 000

złotych,

w tym

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w

związku

z jakim zdarzeniem, w jaki~j

o

wartości powyżej

zaciągnięte

kredyty i po;i:yczki oraz
wysokości):

.nie dotyczy, ......... .

2.

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie art. 233§ l Kodeksu karnego za

podanic nicprawdy lub zatajenie prawdy grozi kam pozbawienia wolności.

OC~
l }~·,;:l;;;,j

Torm1. dnia 29.04.2020.
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1----------·'Nicwłaściwe skreślić.

2
3

Nic dotyczy dzia-lalnnści wytwórczej w rolnictwie \V zakresie
rodzinJJcgo.
Nic dotyczy rad nndzorczych spóld":iclni mieszkaniowych.

produk~ji roślinnej i zwierzęcej,

w formie i zakresie gospodarshva

