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Toruń,

14 kwietnia 2020 r.

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rub1yk.
2. Jeżeli poszczegóh1e robtyki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązanajest określić przynależność poszczegóh1ych składnilców
majątkowych, dochodów i zobowiązail do majątku odrębnego i majątku objętego małżeilską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe

dotyczy majątku w kraju i za granicą.
obejmuje róvmież wierzyteh1ości pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są infom1acjejawne, w części B zaś infmmacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia niem chomości.
Oświadczenie majątkowe

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana, Ewa Anna Wronkowska, z domu Micha lik, urodzona 30 marca 1964 r. w Szubinie, zatrudniona
w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu na stanowisku dyrektora

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) orazustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730
i 935), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadcz<un, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne

zgromadzone w walucie polskiej:

1000,00

środki pieniężne

zgromadzone w walucie obcej:

brak

pa pie1y wartościowe:

brak

II.
l.

Dom o powierzchni:

nie dotyczy

2.

Mieszkanie o powierzchni:

65 m kw. (najem)

3.

Gospodarstwo roh1e:

nie dotyczy

4.

Inne nieruchomości:

nie dotyczy

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-

nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych-

nie dotyczy

V.
Nabyłem(am)(nabył mój małżonek, z wyłączeniem

mienia przynależnego do jego

majątku odrębnego )od Skarbu Pai1stwa,

innej państwowej osoby pravmej,jednostek samorządu terytodalnego, ich związków lub od komunalnej osobyprawnej
lub

związku

metropolitalnego

datę nabycia,

następujące

mienie, które

podlegało

zbyciu w drodze przetargu-

od kogo:

nie dotyczy

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarcząl 21

nie dotyczy

VII.
l. W spółkachhandlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................... .
jestem członidem rady nadzorczej (od kiedy): ............................... .

nic dotyczy

należy podać

opis miet1ia i

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .................................................... ..
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w

roku

ubiegłym

dochód w wysokości: .......... ..

2. W spółdzieh1iach:

nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................ ..
jestem członkiem rady nadzorczej 13 1(od kiedy): ....................................................... ..
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w

roku

ubiegłym

dochód w wysokości: .......................... .

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...................................... .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym

dochód w wysokości: ............................. .

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatmdnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
uzyskiwanych z każdego

podaniem kwot

tytułu:

106181,09 zł

Stosunek pracy:

9 320,07 zł

Umowa zlecenie

115501,16zł

RAZEM:

IX. Składniki mienia mchomego o wartości powyżej l O 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji):
-współwłasność małżeńska

samochodu osobowego Renault Kadjar 2019 r.

X. Zobowiązania picniyżne o wartości powyżej

(całkowita wartość

72 000

zł)

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

jakichzostałyudzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

0,00 zł

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż

na podstawie art. 233§ l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

za tajenieprawdy grozi karapozbawienia wolności.

TonulJ 14 kwietnia 2020 r.
(miejscowość,

[l]

da ta)

.(}f~~"""'
(podpis)

Niewłaściwe skreślić.

[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcjiroślinnej i zwierzęcej, w fonnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

