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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

JS ,_'(Y:;!.?-t:/!AJ .1

L oz ................. ~..

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kieroownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
dccy:?je administracyjne w imieniu wójta 111

Toruń

(miejscowość)

25.03.2020 '·
(dnia)

UWAGA:
l. Osoba skhdająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego ~prawdą, storannogo j mpełnego "0"]Jełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku żastosowania, nalczy wpi,ać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiqzanajest określić przynaletność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
llli"\iątkową.

4.
5.

6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
0.\wiadczenie majątkowe obejmuje równiet wierzytelności pienięzne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w <lżQści B :oaś informacje n1ejawne
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pt>łożenia nicruchomo;ci.

dotycoące

adresu

CZĘŚĆ A
Ja, ni1.ej podpisany( a), JUSTYNA MARIA Wll.EŃSKA Z DOMU WILEŃSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwi:<ko rodowe)
urodzony(a) 08.12.1979 r w TORU"!! U ZATRUDNIONA W SPECJAL!STYCZNYM SZPITALU M!EJSKllM.M.
KOPERNIKA W TORUNIU NA STANOWJSKU DYREKTORA OD 28.02.2020 R
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami usta\")'
gospodarczej przez osoby

8 marca

1990 r. o

pelniące

z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

funkcje publiczne (Dz. U

samorządzie gminnym (Dz.

z 2017 r. poz. 1393) oraz Llstm•y z dnia

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

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeliskiej wspólności majątkowej lnb stanowiące mój majatek

odrcbny:

I. Zasoby

pieniężne:

środki pienię.mo

zgromadzono w walucie polskiej: 4654,09

zł

na kmlCle

.\rodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY.
papiery wartościowe: NIE DOTYCZY ........ , .... ,
...........

nakwotę:,

l

bieżącym

II.
l.

Dom o powierzchni;268 m', o wartości: 798.924 ZŁ tytuł prawny: WŁASNOŚĆ

2.

Mieszkanie o powierzchni:~ lEDOTYCZY ............ m', o wartości: ........... .

3.

Gospodarstwo rolne: NIEDOTYCZY
rodzaj gospodarstwa:

' '.'

.

tytuł

prawny: , .

... ,

o warto.\c~: ...
rodzaJ zabudowy.
tytuł

prawny:

Z tego tytułu osiągnąlem{ęlarn) w roku ubiegłym przychód l dochód w wysokości: NIE DOTYCZY ....... .

Inne nieruchomości: powierzchnia: DZIAŁKA O 0,1376 HA O WARTOŚCI OK. 150.000 ZŁ ZABUDOWANA

4.

DOMEM :v!IESZKALNI'M WYMIENIONYM W PKT l tytuł prawny: WŁASNOŚĆ

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nale1:}· podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY .. _
udziały t• stanowllj pakiet większy niż l 0% uiliiałów w sp6łce: NIE DOTYCZY .............. __ .. , ....... , .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY ...

IV.
Posiadam akcje w •rólkach handlo.".-ych- nnleży podać lic>.b<; i emitenta akcji: NJE DOTYCZY .
akcje te

stanowią

pakiet większy

niż

10% akcji w

spółce:

NIE DOTYCZY ,

Z tego tyrulu o•iągnąkm(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY ..

V.
Nabyłem(am) (nabył mój malzonek, ~wyłączeniem mienia przynależnego do jego mąiątku odrębnego) od Skarbu Pańslwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej łub
związku mcrropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalel:)' podać op15 mienia i dmę

nabycia, odko go: NIE DOTYCZY

VI.
Prowad.Lę działalność gospodarczą!' l (należy podaC formę prawną

i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY

osobiście.

wspólnie z innymi osobami ,
Z tego

Mułu osiągnąlem( ęlam)

w roku

ub1egłym

przychód l dochód w

;o,ysokośc~:

.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedsrawicklem, peb:tomocnikiem takiej działalności (należy podaC
fonny prawną i przedmiot działalności):l\'IE DOTYCZY
osobiście ..

wspólnie z innymi osobami .
Z rego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "'-ysokości:

2

VII.
l. W sp<>łkach handlo,;ych (nazwa, siedziba spółki): l\lE DOTYCZY .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu o<iągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysoko.§oi: _
2_ W spółdzielniach: NIE DOTYCZY ..... .

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......... .
jest.m członkiem rady nadzorcZ<jlll (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego

tytułu osiągnąlem(ęłam)

3. W fundacjach

w roku

ubiegłym

doch&! w

prowadzących działalność gospodarczą:

wysokości:

NIE DOTYCZY ..

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jeotem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
je>tcm czlonkicm komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego

tytułu osiągnąłem( '!lam) w

roku ubicglym dochód w

wysokości:

.

VIII. Inne dochody osi~gane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności <arobkowej lub ~ajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z
13.112,00 ZŁ

każdego tytułu.

ZATRUDNIENIE W SSM W TORUNIU ZA OKRES OD 1.01.2020 R DO 28.02.2020 R

słownie :trzynaścietysięcystodwanaście złotych

IX. Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej
podać markę,

.

10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

model i rok produkcji); SAMOCHÓD OSOBOWY; FORD KUGA 2014

X. Zobowiązania pienięmc o wartości powyżej l O 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na
jakichzostały udzielone (wobec kogo,

w związku z jakim zdarzeniem," jakiej

3

wysokości): NIE DOTYCZY

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie

art. 233 § l Kodeksu karnego ?.a podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara poLbawienia wolności.

Tonu\.25.032020 r
(miejscowość,

data)

jl] Nicwłaściwe skreślić.
j2] Nie dolyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i <wierzęcej, w fonnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[31 Nie dotyczy rad nadzorczycil 5półdzielni mieszkanio;rych.
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