URZAIJ MIA§TA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

Wplyn~lo dnia ... l~."P\:J:~.~!.
l. dz ........................ to;:-,r..... ..

Tol'llll
(miejscowosc)

24.04.2015 r.
(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'l.Zllia jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'l.Zllia jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj'ltkowych, dochod6w i zobowi![Zai\ do maj'l.tku odr~bnego i maj'l.tku obj~tego malzensk'l wsp6lnosci'l
maj'ltkow'l.
4. Oswiadczenie maj'l.tkowe dotyczy maj'l.tkU w kraju i za granic'l..
5. Oswiadczenie maj'l.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zue.
6. w cz~sci A oswiadczenia zawarte S'l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyCZ'!.Ce adresu
zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, niZej podpisany(a),

Alicja Jadwiga Golon

Lis

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

20 maja 1964 roku

w

W 'l.brze:lnie

Zesp61 Szk61 Nr 6- Szkola Podstawowa Specjalna Nr 19 im bl. ks. S. W. Frelichowskiego i Ginmazjum
Specjalne Nr 19 im. bl. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu
Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)
po zapoznaniu sic:? z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelnbl.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 rnarca 1990 r. o sarnofZlldzie gminnyrn (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 oswiadczarn, ze posiadarn wchodZ'l.ce w sklad rnalzenskiej wsp6lnosci rnaj'l.tkowej
1ub stanowi:tce m6j maj:ttek odr~?bny:

I. Zasoby pieni~:ine:
srodki pieni~zue zgromadzone w walucie polskiej: moje- 26 000 tys. zl,
srodki pieni~zue zgromadzone w walucie obcej:
-

nie dotyczy

papiery wartosciowe: ........................ nie dotyczy ............................................................. ..
............... ...... ... nie dotyczy ................................ na kwot~: ...... nie dotyczy ..................................... .
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II.
nie mam domu m2 , o wartosci:

I.

Dom o powierzchni:

2.

Mieszkanie pierwsze o powierzchni: 82,85 m2, o wartosci: okolo 300 tys. zl tytul prawny: odr~bna wlasno§c

nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

lokalu mieszkalnego - ma!Zenska wlasnosc majl!tkowa

Mieszkanie drugie o powierzchni (wraz z pomieszczeniem przynale:l:nym): 33m2, o wartosci: 176 tys zl (koszt
zakupu XII 2011 rok) tytul prawny: wlasno§ciowe- ma!Zenska wlasno§c maj~tkowa
3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne,

powierzchnia: 4,6 ha

o wartosci: ok. 7 5 tys.zl rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny:

wlasnosc- maj'(tek odr~bny

Z tego tytuln osi'[gll'llem(~lam) w rokn ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
4.

nie bylo dochodu

Inne nieruchomosci: powierzchnia: a) gara:l: - 26,82 m
o wartosci:

a) ok. 40 tys. zl

tytul prawny: a) wlasnosc - malzeiiska wlasnosc maj'[tkowa

III. NIE DOTYCZY
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac

liczb~

i emitenta udzial6w: ............. .

udzialy te stanowi'l pakiet wi~kszy niz I 0% udzial6w w sp61ce: ....................................... .
Z tego tytuln osi'[gn'tlem(~lam) w rokn ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV. NIE DOTYCZY
Posiadam akcje w sp61kach handlowych- nalezy podac

liczb~

i emitenta akcji: ...................... .

akcje te stanowi'[pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: ............................................... .
Z tego tytuln osi'[gll'[lem(~lam) w rokn ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

V. NIE DOTYCZY
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl'(czeniem mienia przyna1ezuego do jego maj'[tku odr~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'[du terytorialnego, ich zwi'[zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~puj'[ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .
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VI. NIE DOTYCZY
I. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZ'll'l (nale:i:y podac form~ prawn~t i przedmiot dzialalnosci): ........ .

osobiscie .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiljgll~tlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. ZarZ'\dzam dzialalnosci~t gospodarcZ'llub jestem przedstawicielem, peluomocnikiem takiej dzialalnosci (nale:i:y podac
form~ prawn~t i przedmiot dzialalnosci):

osobiScie ...... .............................................................................................. .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osiljgll~tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VII. NIE DOTYCZY
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...................................................... .
-

jestem czlonkiem zarz~tdu (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) ...................................................... .

Z tego tytulu osiljgll~tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp61dzielniach: ........................................................................................... .
-

jestem czlonkiem zarZ'ldu (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .

Z tego tytulu osiljgll'liem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowadz~tcych dzialalnosc

gospodarcz~t:

............................................... .

-

jestem czlonkiem zarz~tdu ( od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu osiljgll~tlem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. !nne dochody osi!lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: za 2014rok z umowy o pracf uzyskalam doch6d -102 068 zl. 70 gr. w tym z um6w
zlecen, um6w o dzielo i innych - 6 982 zl.
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IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale:i:y
podac mark~, model i rok produkcji)

- samochod HYUNDAI ix35, rok produkcji 2013, zakupiony w lipcu 2013 roku w salonie firmowym
Hyundai w Toruniu- kosztowal w lipcu 2013 roku- 71,5 rys. zl, z tego wplacono wowczas 23 881 zl
; kolejnq rat'{ wplacilismy w 2014 roku, do zaplaty pozostalo jeszcze ok. 27 tys. zl ita ostatnia splata ma bye w lipcu
2015 roku)

X. Zobowiftzania pieni~:Zne o wartosci powyzej

I 0 000 zlotych, w tym zaciftglli~te kredyty i po:i:yczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w ZWiftzkU zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

- kredyt hipoteczny zaciqgnittly wspolnie z m~ttem w grudniu 2011 roku (nr umowy kredytowej:
721018530000989600419010, kredyt na 18/at, splaty od 1 kwartalu 2012 roku) na zakup mieszkania w
PKO BP Oddziall w Sopocie; wg informacji z banku z dnia 9 XII 2014 roku pozostalo do splaty (stan
zadlui;enia na dzien 4.12.2014 r.) - 43 337 z1 93 gr; w tej informacji z grudnia podano, i;e kredyt
splacany oprocentowany jest na 3,47% co miesiqc splacamy zgodnie z umowq ponad trzysta zlotych (w
marcu splata kredytu i odsetek wyniosla w zaokragleniu: 310 zl).
- kredyt na samoch6d- HYUNDAI ix35, rok produkcji 2013, zakupiony w lipcu 2013 roku w salonie
firmowym Hyundai w Toruniu - kosztowal w lipcu 2013 roku - 71,5 rys. zl, z tego wplacono
wowczas 23 881 zl ; kolejna rat({ wplacilismy w 2014 roku, do zaplaty pozostalo jeszcze ok. 27 tys. zl i ta
ostatnia splata ma bye w polowie 2015 roku; KREDYT ZACJ4GNIETY W BANKU SANTANDER
CONSUMER BANK, KREDYT NR Z/1000/160601/05/KS ZACIAGNIJITO 8 VII 2013 ROKU

- ponadto m:tt ma po:tyczk~- z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych z JPN-KSZpNP
w 2013 roku poi;yczk~t w kwocie 65 tys. na splat({ kredytu mieszkaniowego
(umowa pozyczki na cele mieszkaniowe ma numer BDG I- 1512- 10413, zostala zawarta w
dniu 8 lipca 2013 roku - poi;yczka pod/ega splacie w 47 ratach miesi~tcznych, pierwsa rata
wplacona w sierpniu 2014 roku - 1452 zl, nastl{pne po 1438 zl. Oprcentowanie pozyczki jest
stale- wynosi 2% w stosunku rocznym.
zaciqgni~ttq

CZ~SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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.........:!111.~~ ... ~~......

.........~ .~.: ~. 4. . 4J.1.~ ..T.?.:~

(podpis)

(miejscowosc, data)

[1] Niewla5ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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zwiefZ~ecej,

w formie i zakresie

