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w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzq_dzajqcej i czlonka organu zarzq_dzajqcego gminnq osobq_ prawnq_ oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111

Tonto, dnia 18.04.2011
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:

I.
2.
3.

4.

5.
6.

Osoba sldadaj(\ca oswiadczenic obowiqzana jest do zgodncgo z prawclq, starannego i zupelnego wypelnicnia
kazdej z rubryk.
Jezcli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
Osoba sldadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych sldadnik6w
maj(\tkowych, clochod6w i zobowiq_zat'l do maj(\tku oclr~bncgo i majq_tku obj~tego ma-!Zet'lsk(\ wsp6lnosci(\
majq_tkowq.
Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majq_tku V\ kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obc_1muje n)wniez wier;ytelnosci pieni~zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje nicjawne dotyczq_ce adresu
zamieszkania skladajq_cego oswiadczenie oraz micjsca polozeni<J nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), Ewa Czerwinska nazwislw rodowe Mioducl<a
(imiona i nazwisko oraz. n<Jzwisko rodowc)
urodzony(a) ... 19. 01. 1951 .......................... w ...... Toruniu ....................................... ..
zatrudniotw: Zesp61 Szk61 nr 24 ui.Ogrodowa 3/5, 87-100 Torun -- dyrektor

(miejsce z.atrudnienia. st<Jnowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby

pelni~ce

funl{cje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr.216, poz.1584 ze zm.) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz:ctdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z
art. 24h tej ustav·.ry
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rn~d-Ze!1sk!ei ,~.~sp6!noSci n1ajqtkov.rej

stanowiqce mc'>j majqtek odrybny:

I. Zasoby

pieni~zne:

srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: ... I 0.000,00 zl. ....
srodki pienir;zne zgromadzone w walucie obcej:

...... n ic

dotyczy ......................................... .

papiery wartosciowe: ............... n ie dot)'CZY ..
.... na kwou;:: ......................................... ..

1ub

II.
I.

Dom o powierzchni: ... nie dotyczy ... m~. o wartosci: ... nie dotyczy ... tytul prawny: ...... nie dotyczy .........

2.

Mieszkanic o powierzchni: ..... 73,50 m • o wat·tosci: ... 257.250,00 ... ... tytu1 prawny: odrttbna wlasnosc lokalu

1

mieszkalnego
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ... nie dotyczy ......... , powierzchnia: ... nie dotyczy .... .

3.

o wartosci: ............ nie dotyczy ............ ............... rodzaj zabudowy: ......... nie dotyczy .... ..
tytul pt·awny: ......... nie dotyczy .......................................................................... .

l tego tytulu osictgnqlem(telam) w roku ubieglym przycll6d i doch6d vv wysokosci: ... nie dotyczy.
2

!nne nieruchomosci: powierzchnia: ...... 486 m dzialka rekreacyjna ...... ......................... .

4.

o wartosci: ............ 15.000,00 ............................................ .
tytul prawny: ..................... wlasnosc notarialna .................................................. .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbte i emitenta udzial6w: ...... nie dotyczy .... ....

udzialy te stanowi<t pakiet wiykszy niz I 0% udzia16w w sp61ce: ............ nie dotyczy ...................... ..

Z tego tytulu osiqgnqlem( ttl am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........ nie dotyczy .................... ..

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych- nalezy poclac liczbte i emitenta akcj i: ...... nie dotyczy ..........

akcje te stanowiq pakiet witekszy niz IO~o akcji w sp61ce: ...... ... nie dotyczy ......... ............................. .
Z tego tytulu osi<tgnq1em(telam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........ nie dotyczy .................... ..

v.
Nabylem(am) (naby1 m6j malzonek, z wvl<lczeniem mienia przynale?.nego do jego majqtku odrtebnego) od Skarbu Panstwa,
innej pat1stwowej osoby prawnej, jeclnostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nasttepujqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w droclze przetargu- nalezy podac opis mienia i datte nabycia, ocl kogo: .........

. . . . . . . . . . . . . . . 11ie dotyczy ................................................................................................... .

VI.
I. Prowadzte dzialalnosc gospodarczq1' 1 (nalezy poda6 formy prawnq_

i pt·zedmiot dziatalnosci): ....... ..

. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 11 ie dotyczy......... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .............................................................. ..
osobiscie .............. 11 ie dotyczy ...................................................................................... .
wsp61nie z innymi osobami ...... nie dotyczy ...................................................................... ..
Z tego tytulu osiqgnqlem(telam) w roku ubieglym przych6cl i doch6d w wysokosci: ................ ..

.................. 11ie dotyczy ................................... .
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przeclstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy poda6
fonny prawn({ i przedmiot dziatalnosci):
osobiscie ...... nie dotyczy ........................ ..
wsp6lnie z innymi osobami ...... nie dotyczy ........................................................... ..

l tego tytulu osictgnqlem(<elam) v1 1·oku ubieglym cloch6d w wysokosci: ...... nie dotyczy ................. .
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VII.
I. W sp6tkach handlowych (nazwa, si"clziba sp6lki): ...... nie dotyczy ................................... ..

jestem czlonkiem zarz.qdu (od kiedy): ......... nie dotyczy ......................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............... nie dotyczy ....................... .
jestem czlonkiem

komi~ji

rewizyjnej (od kiedy) ......... nie dotyczy .......................... .

Z tego tytulu osi(\gnqlem(f(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... nie dotyczy .................. .
2. W sp6ldzielniach: ........................... nie dotyczy ...................................................... ..
jestem czlonkiem zarz.qdu (od kiedy): ...... nie dotyczy ................ .
jestem czlonkiem rady nadzorcz.e/'1 (od kiedy): ... nil' dotyczy ............................................ .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ... nie dotyczy .....
Z tego tytulu osi(\gnctlem(ylam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci: ............................ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . n ie dotyczy ........................................................ .
3. W fundacjach prowadz.qcych dzialalnosc gospodarczct: ................. .
... . .. ... ... .. . . .. . . . . .. nie dotyczy ................................................ ..
jestem cz.lonkiem zarz.qdu (od kicdy): ...... nie dotyczy ............. ..
jestem cz.lonkiem rndy nadzorczej (od kiedy): ........... nie dotyczy ................................. .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy ......................................... ..
Z tego tytulu osi<1gnctlem(f(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... nie dotyczy ................... ..

VIII. Inne dochocly osiqgane z tytulu z.atrudnienia lub innej

clzialnlnosci zarobkowej lub zajf(c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: zatrudnienie w Zespole Szl\6lnr 24 w Toruniu ul.Ogrodowa 3/5,87-100 Torun
dochody: 71.336,84 ( slownie:

IX. Skladni ki

siedemdziesi::ttjedentysi~cytrzystatrzydziesciszesczlotych

84/100)

mienia ruchomego o wartosci powyze: I0 000 zlotych ( w przypaclku pojazcl6w mechan icznych nalezy

podac marky, model i rok produkcji): samoch6d marki Peugeot 206XR rok produkcji 2000

X. ZobowiC\zania pienif(zne o wartosci powyzej

I0 000 z.lotych, w tym zaciqgnif(te kredyty i pozyczki oraz. warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwictzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

3

czr~sc

s

Powyzsze oswiadcz.enie skladam swindomy(n). i7. na podst<lwie art. 233

~

I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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.Toru n ,dnia 18.04.20 II ...... .
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··································/-(podpis)

(miejscowosc, data)

Ill Niewlasciwe skreslic.

121 Nie dotyczy dzialalnosci wytwc)rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i z.wierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

131 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

4

