URZt\D IviiASTA TORGNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

Wplyn~lo dnia ... ~:!-:.0:.W..l.0..
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWJtiz. ···· ··· · ·· ···· ·· ··· ·· ··

~- .....

w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz11dzaji!Cej i czlonka organu zarzl!dzaj11cego gminn11 osob11 ~rawn11 oraz osoby wydaj11cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta ll
Tonni

(miejscowosc)

24.04.2015r.
(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladajljca oSwiadczenie obowi~jest do zgodoego z prawdlj, starnnnego i zupehtego wypelnienia
kaidej z rubcyk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubcyki nie zuajdnjlj w koukretnym ptZypadku zastosowania, nale:ly wpisac ,Die dotyczy".
3. Osoba skladajljca oSwiadczenie obowi~jest okreSiic przynaleZ11osc poszczeg61nych sk1adnik6w
rnajljtkowych, dochod6w i zobowiljZal\ do rnajljtku odr~bnego i rnajljtku obj~tego mal:i:ensklj wsp61noscil!
rnajljtkowlj.
4. OSwiadczenie rnaj~jtkowe dotyczy rnajljtku w kraju i za graniClj.
5. OSwiadczenie rnaj~jtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieni~zue.
6. W c~i A oswiadczeoia zawarte Sll informaqje jawne, w ~ B zaS informaqje niejawne dotycZljce adresu
zamieszkania skladajljcego o&wiadczenie oraz miejsca polo:i:enia nieruchomoSci.

CZJitSC A
Ja, ni:i:ej podpisany(a),

BARBARA, JOLANTA BlliJKOWSKA, ZD. BlliJKOWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.11.1960 w Aleksandrowie Kujawskim

SZKOLA PODSTAWOWA NR 5 W TORUNIU UL.ZWIRKI WJGURY 1, DYREKTOR SZKOLY
(mi~sce

zatrudnienia, stanowisko 1ub funkqja)

po zapoznaniu si'( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniljCe funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.l584 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorZljdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzljce w sklad rnalzeiiskiej wsp6lnosci rnaj11tkowej lub stanowiace
m6j rnajatek odrebny:

I. Zasoby pienic:zne:
-

Srodki pieni~zue zgromadzone wwalucie polskiej: -145 139,89 z1
Srodki pieni~zue zgrornadzoue w walucie obcej: NIE DQTYczy
papiecy wartoSciowe: NIE DOTYCZ¥

........................................................m._ ··································•···· •

;rf~ ~

II.
Dom o powierzcbni: NIE DOTYC2Y

1.

m2, o wartosci: .................. tytul pmwny: .............. .
2. Mieszkanie o powierzcbni: ...... 64 ....... m2, o wartosci: ... 270 TYSIIlCY ZLOTYCH ............... tytul pmwny:
SP6LDZIELCZE WLASNOSCIOWE
3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCIT, powierzcbnia: ................ .
o warto8ci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .

Z tego tytulu osiljgrujlem(<;!am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko8ci: ............ .
Inne nieruchomo8ci: powierzcbnia NlE DOTYC2Y
o wartosci: .................................................................................................. .
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac licz~ i emitenta udzial6w NlE DOTYCZV
udzialy te stanowilj pakiet wi<;l<szy niZ 10% udzial6w w sp61ce: NIE DOTYCIT
Z tego tytulu osiljgrujlem(<;iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZV

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac Iic2~ i emitenta akcji: NlE DOTYCIT
akcje te stanowil! pakiet wic;kszy niZ 10% akcji w sp61ce: NIE DOTYCIT
Z tego tytulu osil!grujlem(<;iam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NlE DOTYCZV

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j ma!Zonek, z wylljczeniem mienia przynaleinego do jego· majljtku odr\lbnego) od Skarbu Pa6stwa,
innej pallstwowej osoby prawnej, jednostek samofZl!du terytorialnego, ich zwiljzk6w lub od komunaloej osoby prawnej

nastc;pujljce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaC opis mienia i date; nabycia, od kogo: NIE
DOTYC2Y

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarezl!rzJ (naleey podaC formt; praWIU! i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY
-

osobiscie NIE DOTYCZY

wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osi~gnl!iem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY
2. Zarn!dzam dzialalnoSci~ gospodarc~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nalei;y podac
formt; praWIU! i przedmiot dzialalnosci):
- osobiScie NIE DOTYCZY
- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osi~gnl!lem(~) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

VII.
I. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem ~u (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osi~gnl!lem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY
2. W sp61dzielniach: NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem Z3l'Zlldu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczejl'1 (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osi~gnl!iem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowa~cych dzialalno8c gospodarezl!: NIE DOTYCZY
-

jestem czlonkiem Z3l'Zlldu (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osi~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

VIII. Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innt;j dzialalnoSci zarobkowej lub zaj¢, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaZdego tytulu: 77 269,04 z 1- ze stosunku pracy +2 547,93 zl-fundusz Swiadczen socjalnych

IX. Skladniki mienia rochomego o wartosci powyzej lO 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podaC markt;, model i rok produkcji): SAMOCH6D OSOBOWY MARKI: CITROEN- C4 new
20llr........................................................................................................... .

X. Zobowiljzania pieniyme o warto5ci powy:l~ IO 000 zlotych, w tyro zacil!gnit;te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi¢11 z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
NIEDOTYC2Y

CZF;SC B

Powy:lsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i.i: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Tonn\, 24.04.2015r.
(miejscowosc, data)
[1] Niewla8ciwe skre:Siic.
[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie prodnkcji roSJinnej i zwierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

