Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
radnego gminy

Torurl, dnia 14.04.2015 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skfadajq_ca oSwiadczenie obowii,\Zana jest do zgodnego z prawdct, starannego I zupefnego wypelnienia kcddej z
rubryk.
JeZell poszczeg61ne rubrykl nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wplsaC .. nie dotvczy".
Osoba skladajijca o~wladczenle obowiijzana jest okrrilic przynalezno~c poszczeg61nych skladnlk6w majijtkowych,
dochod6w I zobowlijZa~ do majijtku odrqbnego I majijtku objqtego mall:e~skij wsp61no~ciij majij!kOWij.
OSwiadczenie o stante majcttkowym dotyczy ma]i\tku w kraju i za granicCJ..
OSwiadczenle o stanie majc.ttkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pieniQZne.
W czqScl A oSwiadczenla zawarte set lnformacje jawne,

w czqSci B zaS informacje niejawne dotyCZC\C& adresu

zamieszkanla skladaJctcego oSwiadczenie oraz miejsca pofoi:enla nleruchomoSci.

Ja, ni:tej podpisany(a), lwona Krystyna Michalek, z domu Pychyl\ska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

radna Miasta Torunla

urodzony(a) 13 marca 1956 r. w Szczecinie.
Kujawsko·Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, kierownik Pracowni Zarz"!dzania, Wychowania i
Diagnozy.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami 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 ustawv o§wiadczam, ze posiadam wchodz"!ce w sklad ma!Zenskiej wsp61no§ci maj"!lkowej \ub
stanowiace m6j majatek odrebny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- §rodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej:
nie dotyczy
nie dotyczy
- §rodki pien~zne gromadzone w walucie obcej:
nie dotyczy
- papiery warto§ciowe:
na kwot~: .................................................................................................................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: 160 m2,
o warto§ci: 400 000 zl
tytul prawny:
Y. wlasnoS6
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
m2 , o warto§ci: ..................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
3. Gospodarstwo ro\ne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
powierzchnia: .................................................................
o warto§ci: ................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiE!Qn"!lem('llam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko§ci: .................................................
4. lnne nieruchomo§ci:
powierzchnia: nie dotyczy
o warto5ci: ................................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzia!em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta udzia!6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6lce: ...............................................................................
Z tego tytu!u osiqgnq!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzia!6w: nie dotyczy
Z tego tytu!u osiqgnq!em(~am) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: ...................................................................

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzia!em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: ........................................................................................
Z tego tytu!u osiqgnq!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytu!u osiqgnq!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................

v.
Naby!em(am) (naby! m6j ma!Zonek, z wy!qczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Par\stwa, innej par\stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi!jzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1.

Prowadz~

-

dzia!alnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawn!! i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

osobiScie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................

Z tegotytu!u osi"!gn"!lem(~am) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................................
2. Zarz"!dzam dziatalnosci"l gospodarcz"l lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy
podac form~ prawn!! i przedmiot dziatalno5cO: nie dotyczy
-

osobiScie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................

Z tego tytu!u

osi"!gnq!em(~am)

w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: ...................................................................

VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotyczy
- jestem cz!onkiem zarzqdu (od kiedy): ......................................................................................................................
- jestem cz!onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................................
- jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................................
Z tego tytutu osi"l9n"llem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d wwysokosci: ......................................................

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytu!u zatrudnienia lub innej dzia!alnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
- umowa o prac~ - 65 715.87,
- emerytura- 22 647,26
- dzia!alnosc wykonywana osobiscie- 17 342,52 (- umowy zlecenia z PM GROUP lAAX Sp z o.o. Bialystok
-14880,00 z!, - umowy zlecenia z Kuratorium Oswiaty w Bydgoszczy- 576,00 zt, - umowy zlecenia z
KPCEN Toruli -1886,52),
- dieta radnej - 1.577zl
IX.
Sk!adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z!otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalei:y podac
mark~. model i rok produkcji):- samoch6d osobowy marki HYUNDAY IX20 rocznik 2012 wartosci 30 000 zt

X.
ZoboWiqzania pien~zne o wartosci powyzej 10.000 z!otych, w tym zaciE~gni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi"!zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

• kredyt hipoteczny zawarty w 2006 r. - BGZ, na remont domu- pozostalo do sptaty na dzien 31.12.2014 r.
16356CHF,

Powyzsze o5wiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torun, 14 kwietnia 2015 r.
(miejscowosc, data)
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