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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta,

zastępcy

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby
zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wyda jącej decyzje
administracyjne w imieniu wójta 1
T oruń,

dnia 31.08 .2019r.

( miejsco wość)

Uwaga:
Osoba

l.

s kładająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
dotyczy" .
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
m a jątkowych , dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wypełn ienia każdej

2.
3.

wspó lnością majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
O św i a dczenie majątkowe

obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A ośw iadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego ośw i adczenie oraz miejsca położenia nieruchomości .

CZĘŚĆ A

Ja,

niżej

podpisa na)

Urodzona

Jolanta Teresa Węder z domu Wojtylal<,
(imiona i nazw isko oraz nazwisko rodowe)
08 października 1962r w Toruniu

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima w Torun1iu
u
c
ui.Dekerta27/3587-100Toruń
olo olm1o.,., ('()(\.010 &_0~3 (

~~-

1

M,

(miejsce zatrudn ie nia, sta now isko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeni u prowadzenia
działal no ści gospodarczej przez osoby pełniące fun kcj e publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rzą d z ie gm innym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodn ie z art.
24h tej ustawy oświadcza m, że posiada m wchodzące w skła d małżeńsk i ej wspó l ności majątkowej lub
sta nowiące mó j ma j ątek odrębny:
l.
Zasoby

pieniężne:

środki pienięż ne

zgromadzone w walucie polskiej : 60 OOOPLN

środk i pieniężne

zgrom adzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartośc i owe: nie dotyczy
.. ..... .................... .. .. ............ .. ........... na

11.

kwotę:

nie dotyczy

... .

1.
2.
3.

Dom o pow ierzchni: .............. .. m 2, o wartości: ........... ... .... . tytuł prawny: nie dotyczy
Mieszka nie o powierzchni: 58m 2, o wa rtości: 200.000 tytuł prawny: współwłaściciel
Gospoda rstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
nie dotyczy
powierzchn ia : ...................................... .
o wartości: .............. ....... .. ........... ....... .. .. ...... .. ..... .......... .. ...................................... ......... ........ .
rodzaj zab udowy: ... .... ..... ..... ...... ... .......... ..................................... .... .... ........ ........... ............ ..
tytuł prawn y: ... .................. ......... ....... .................... .. ...... ...... ........................ .. ..... ..... .... ..... .... ..
Z tego ty t ułu osiągnęłam) w roku ubi egły m przychód i dochód w wysokości: nie d otyczy

4.

Inne nieru cho m ości: Mieszkanie
powierzch nia : 54m2
o wart o ści: 220.000
tytuł prawny: współwłaścici el
- Działk a nr 153 o pow. 0,0515
o wart ości: 200.000
tytuł prawny: współwłaściciel

III.

Posiadam udzia ły w spółkach handlowych -należy podać licz b ę i emitenta u działów : nie dotyczy

udziały

Z tego

te

sta nowi ą

pakiet w i ększy

ty t ułu osiągnęła m

w roku

niż

10% udzia łów w

ubiegłym

dochód w

spółce:

nie dotyczy

wyso kośc i :

nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spół k ac h handlowych -n ależy p odać licz bę i em itenta akcji: nie dotyczy

akcje te
Z tego

s t an o w i ą

pakie t

w i ększy niż

tytułu osiągnęłam)

w roku

10% akcji w

ubiegłym

spó łc e:

dochód w wysok o ś ci: nie dotyczy

V.
Nabył e m(am) (n a by ł mój małżonek, z wyłącz e ni e m mien ia p rzyna l e żn ego do jego m aj ątku odrębnego) od
Skarbu Pa ń stwa, innej p ańs twowej osoby prawnej. jednostek sa morządu terytorialnego, ich związków,
komu nalnej osoby prawnej lub z w iązku metropolitalnego n as t ępujące mienie, które pod l egało zbyciu w drodze
przetargu - n a l eży pod ać opis mienia i da tę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
l.

Prowadzę działal n o ść gospod a rczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot działa l ności): nie dotyczy
osobiście .. ..... .. ....... .. ....... .. ..... ....... .... ............ ... .... ......... ... ..... ....... ... .. ................. .. .................. ..

wspólnie z innymi osobami .......... ................................................................. ......... .................. .
Z tego tytu łu osiąg nę łam w roku u b i egłym przychód i dochód w wyso ko ści: nie dotyczy

2.

Zarządzam działalno ś cią gospoda rcz ą
(należy podać formę prawną
osob iś cie

lub jestem przedsta w icielem pełnomocnikie m takiej działalnoś ci
i przedmiot dzi a łalno ś ci): nie dotyczy

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

wspó lnie z innymi osobami ....... ..... ........... .. ... .. ..... .... .. ... .. .... ..... .... ..... ......... ..... .. ..... ........... ... .
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci : nie dotyczy

VII.
l.
W sp ółkac h handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem c zł o n kie m z a rządu (od kiedy): ................................. .... .......... .......................... .......... ..
jestem c złonki e m rady nad zo rczej (od kiedy): ............ ....... .. .... .. ..... ........ .. ............................ ..
jestem c zł onk i em komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ ................ .. ..... ....... .. ..... ........................ .
Z tego
2.

W

tytułu os i ąg n ęła m

spó łd ziel ni ach:

jestem

w roku

ubi egły m

dochód w

wysokośc i :

nie dotyczy

nie dotyczy

członkiem z arzą du

(od kiedy): ....... .. .............. ................ .... ... .... ... .. ..... .. .... ................. ..

jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy): ................ ................................... ................ .... .

jestem

członk i em

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

Z tego tytułu os i ągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3.

W fundacjach prowad zących działalność gospodarczą: nie dotyczy

jestem cz łonkiem zarządu (od kiedy): .................. .... ...................... .... ................. .... .. ............. ..
jestem cz łonk i em rady nadzorczej (od kiedy): ...... .... ...... ...... ...................................................

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

z tego tytu łu os iągn ęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zat rudnienia lub innej dz iała l ności zarob kowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia w Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Juliana Tuwima w
Toruniu: 51442,14,00

IX.

Składniki mienia ruchomego o wa rtości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): ni e dotyczy

·································································································································································
·····························································································································································
·····························································································································································
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
250,000,00- l<redyt hipoteczny w PKO BANK POLSKI na zakup działki budowlanej
CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tor uń , 31.08.2019r

(miejscowość, data)

- - 1

Niewłaściwe skreś l ić.

Nie dotyczy
rodzinnego.

działalności

wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzi elni mieszkaniowych.

roślinnej i zwierzęcej,

w formie i zakresie gospodarstwa

