URZl\D MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

OSWIADCZENIE

MAJ;\TKOW~plyn~lo dnia .. ./~:9\·.~i~r A

w6jta, zast~pey w6jta, sekretarza gmiay, skarbaika gmiay, kierownika~<ffio~~~i..~l:'~~?.i~~?X~?-~J..&~.irtr,':::'
osoby zarz<tdzajlj£ej i ez!onka organu zarz<tdzajlj£ego gmian~ osob~ phm1l~ oraz osoby wydajEt£ej
deeyzje administraeyjne w imieaiu w6jta Ill
TORuN
(miejscowosc)

15.04.2015
(dnia)

UWAGA:
I.
2.

Osoba skladaj&.ca oSwiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia kaZdej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisaC ,nie dotyczy".

3.

Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okresli6 przynaleinosc poszczeg6lnych skladnik6w maj'!_tkowych, dochod6w i

4.
5.
6.

zobowiqzafl do majfttku odr((bnego i majq_tku obj((tego malZeflsk<l_ wsp6lnoSci'l_ maj(\tkowzt.
OSwiadczenie maj(\,tkowe dotyczy majq_tku w kraju i za granicct.
OSwiadczenie maj(\tkowe obejmuje r6wnicZ wierzytelnoSci pieni~Zne.
W cz~Sci A oSwiadczenia zawarte Sf\ informacje jawne, w cz~Sci B zaS informacje niejawne dotyCZflCe adresu zamieszkania
skladaj'l_cego oSwiadczenie oraz miejsca polo.Zenia nieruchomoSci.

CZ]\:SC A
Ja, nizej podpisana,

DOROTA ZA WACKA-WAKARECY
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 22.01.1954 w CHELMNIE
ZESPOL SZKOL MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W TORUNIU, DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni!!ce 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 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!!dzie 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. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzQce w sklad malzenskiej wsp61nosci majatkowej
1ub stanowiQce m6j majatek odn;bny:

I. Zasoby pieni\):l:ne:
- srodki
- srodki

pieni~zne
pieni~zne

zgromadzone w walucie polskiej: 31 000,zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

II.
I.

Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY

2.

Mieszkanie o powierzchni: 72 m2, o wartosci: 80 000 tytul prawny: WLASNOSCIOWE

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY

4.

!nne nieruchomosci: powierzchnia: NIE DOTYCZY

III. NIE DOTYCZY
IV. NIE DOTYCZY
V. NIE DOTYCZY

VI. NIE DOTYCZY
VII. NIE DOTYCZY
VIII. !nne dochody osi'!_gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY = 97 529,34

IX. Sk!adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

I 0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): SAMOCHOD FORD FIESTA 2012 R.

X. Zobowi'[zania pieni~zne o wartosci powyzej

10 000 zlotych, w tym zaci'!_gni~te kredyty i poiyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiQzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): NIE DOTYCZY

I

CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadoma, iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

TORUN, 15.04.2015 R.

(miejscowosc, data)
[I] Niewlasciwe skreSlic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz<;ecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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