0RZ4D MIASTA TORDNIA
,

Wydzial Organizacji i Kontroli
OSWIADCZENIE MAJ;\TKO'\'\~!ynQ!o dnia ....~IQ:.<:'?~:.~\.\{.

kierownik<h&fnO"Stki·organrza-cyjnej·~..

wSjta, zastf;lpey wSjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
eseby <laf<l!lcl<laj'leej i ezlenka erganu zarz!ltlzaj'leege gminn!l eseb!l pravm!l eraz oseby vryclaj!leej
cleeyzje aclministrae)3ne w imienin wSjta !l-t
Toru1\, 29.04.2015 r.
(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowieyzanajest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujey w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do majeytku odr<;bnego i maj~tku obj<;tego malzensk~ wsp6lnosciq
maj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni<;zne.
W cz<;sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz<;sci B zas informacje niejawne dotyc~ce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloi:enia nieruchomoSci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Beata Cieszkowska z d. Czernicka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) w

Mor~gu,

zatrudniona na stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si<; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelnhjce 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!jdzie gminnym (Oz. U. z 200 I 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 wekedzqee w sldad matzefiskiej wspelnesei majf!lke·.¥ej
100 stanowi:jce m6j maj:jtek odr~tbny:

I. Zasoby

pieni~tzne:

srodki pieni<;zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
srodki pieni<;zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy
........................................................ na kwot<;: ........................................... .
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II.
Dom o powierzchni: 156m 2, dzialka o powierzchni 1200 m kw. o l~cznej wartosci: 550 000 PLN tytul prawny:

1.

wlasnos6 obci~zona hipotek~
2.

Mieszkanie o powierzchni: m2 , o wartosci: .................. tytul prawny: ............ nie dotyczy

3.

Gospodarstwo ro1ne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: ........................ , powierzchnia: ................ .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu
4.

osi~gn~lem(<;lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .

!nne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: ................................................................................................. ..
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych- nalezy poda6liczb<; i emitenta udzial6w: nie dotyczy ............ ..
udzialy te

stanowi~

Z tego tytulu

pakiet wi<;kszy niz I 0% udzial6w w sp61ce: ...................................... ..

osi~gn~lem(<;lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy poda6 liczb<; i emitenta akcji: nie dotyczy ...................... .
akcje te

stanowi~

Z tego tytulu

pakiet wi<;kszy niz I 0% akcj i w sp6lce: ............................................... .

osi~gn~lem( <;lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z

wyl~czeniem

mienia przynaleznego do jego

maj~tku

odr<;bnego) od Skarbu Panstwa,

innej pai\stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast<;puj~ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- nalezy poda6 opis mienia i dat<; nabycia, od kogo:

nie dotyczy .........

VI.
1. Prowadz<; dzialalnos6 gospodarcz~1' 1 (nalezy podac formy prawn11 i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy .........
osobiScie .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu

osi~gnqlem(<;lam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..

2. Zarzqdzam dzialalnosci~ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalety podac
form« prawn11 i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi~gn~lem( <;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..
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VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy ...................................................... .
jestem czlonkiem zarzeydu (od kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytu!u osieygn~lem(<;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp61dzielniach: nie dotyczy .......................................................................................... ..
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ................................................................. ..
jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l ( od kiedy): ........................................................ .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................................... ..
Z !ego tytu!u osi~gn~lem(<;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..
3. W fundacjach

prowad~cych

dzialalnosc

gospodarcz~:

nie dotyczy .............................................. ..

jestem czlonkiem zarzeydu ( od kiedy): .................................................................. ..
jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytu!u

osi~gn~lem(<;lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..

VIII. !nne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj<;6, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytu!u:
Doch6d uzyskany w 2014 r. z tytu!u zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu- 81 046,00zl

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy

podac mark<;, model i rok produkcji): Renault Grand Scenic- 2004 r.

X. Zobowi~zania pieni<;zne o wartosci powyzej

I0 000 zlotych, w tym zaci~gni<;te kredyty i poiyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiijzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny na zakup dzialki i budow<; domu- BANK ZACHODNI WBK- 225 000 PLN
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CZF;SCB

Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torut\, 29.04. 2015 r.
(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzia!alnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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zwierz~cej,

w formie i zakresie

