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OSWIADCZENIE MAJJ\TKO~.~:.~~.~...~~.~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~·.·.·.
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~prawn~ oraz osoby wydaj~cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta III

... .rf.o~ ..................

JO.: .0. ~, .iUJ.A.Z>.v•..... ......

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest do zgodnego z prawd!l:, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego malzensk~ wsp6lnosci~
maj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zue.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

dotycz~ce

adresu

CZJ;SCA
Ja, nizej podpisana, Izabela Krystyna Miloszewska z d. Mierzwicka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzona 11.11.1961r. w Toruniu
Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu- zast~pca dyrektora /do 31.10.20 12r.- pazdziemik 0,5 etatu/
Urz~d

Miasta Torunia - Dyrektor Wydzialu Zdrowia i Polityki Spolecznej /od 01.10.20 12r. - pazdziemik 0,5 etatu/
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

pelni~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 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 ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzl!ce w sklad malzenskiej wsp6lnosci majl!tkowej
lub stanowil!ce m6j majl!tek odr~bny:

I. Zasoby pieni~zne:
srodki pieni~zue zgromadzone w walucie polskiej I malzenska wsp6lnos6/:
o

CREDIT Agricole Bank rachunek

-

4.932,78 zl

o

BRE Bank SA rachunek

o

BRE Bank SA lokata 6 m do 28.03.2013r. - 20.000,00 zl

o

Polbank rachunek

o

Bank Millenium -lokata do 12.02.2013r.- 45.000,00zl

24,48 zl
- 15.405,47 zl

I

o

Bank Millenium - rachunek osobisty

20,89 zl

srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

papiery wartosciowe:
Fundusze inwestycyjne:
•

Credit Agricole Fundusz Akcyjny- 54,5480I9 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 4.932,78 zl

•

Credit Agricole Fundusz Dynamiczny Polski- I4,865468 jedn. obecna szacunkowa wartosc -2.286,46 zl

•

Allianz Akcji surf.- 3,533600 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 582,09 zl

•

Amplico sub. Akcji Chin i Azjat. - 406,64I OI7 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 3.184,00 zl

•

BPH surf. Akcji dynam. Sp.- I9,3I9938 jedn. obecna szacunkowa wartosc -798,30 zl

•

Investor Agrobiznes SFIO- 5, 7Il864 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 1.097,02 zl

•

Investor Zmian Klimatycznych SFIO- 8,259002 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 443,43 zl

•

Legg Mason Akcji FlO- I,241000 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 427,9I zl

•

PKO Akcji FlO- 4, I 0 I 000 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 1.225,46 zl

•

PZU MISS- 69,844400 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 2.837,78 zl

•

Skarbiec TOP Funduszy Akc. SFIO MBank Agr.- 3,868077 jedn. obecna szacunkowa wartosc -56I,57 zl

•

Unikorona Akcji surf.- I5,387043 jedn. obecna szacunkowa wartosc- 2.928,I5 zl

•

ING Fundusze inwestycyjne malych i srednich przedsi~biorstw- obecna szacunkowa wartosc ok. 8.000 zl.

Polisa AEGON Multi program Inwestycyjny o wartosci - I4.07I,24 zl

II.
Dom o powierzchni: I 52 m2 usytuowany na dzialce o powierzchni 879 m 2 o wartosci: ok. 600.000zl.; tytul

I.

prawny - malzenska wsp6lnosc:
2.

Mieszkanie o powierzchni /wlasnosc osobista/: 1/3 z 50% mieszkania 43 m2, o wartosci: ok. I20.000 zl.

3.

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

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: ................................... ..
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi~n<~clem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
4.

Inne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: ................................................................................................. ..
tytul prawny: .............................................................................................. ..

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac
udzialy te

stanowi<~c pakiet wi~kszy

liczb~

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

niz I 0% udzial6w w sp6lce: ....................................... .

Z tego tytulu osi~n<~clem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
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IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac

liczb~

i emitenta akcji I malzeilska wsp6lnoscll:

o

Gielda Papier6w Wartosciowych -25 akcji o wartosci 971,75 zl

o

PZU- 190 akcji o wartosci 83.030,00 zl

o

TAURONPE -700 akcji o wartosci 3.325,00 zl

akcje te stanowi<uakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tytulu dywidendy

osi~nll:lem(~lam)

w br. doch6d w wysokosci: 3.656,03 zl

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylll:czeniem mienia przynaleznego do jego majll:tku odr~bnego) od Skarbu Pailstwa,
innej pailstwowej osoby prawnej, jednostek samorzll:du terytorialnego, ich zwill:zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nast~pujll:ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: Gmina

Miasta Toruil - dzialka budowlana o powierzchni 879 m 2 - nabyta w 2006r. I malzeilska wsp6lnoscl

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczll-.[21 (nalezy podac form~ prawn!!: i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi~nll:lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. Zarzll:dzam dzialalnoscill: gospodarczll: lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziala1nosci (nalezy podac
formy prawn!!: i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi~nll:lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzll:du (od kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytulu osi~nll:lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzll:du (od kiedy): .................................................................. .
jestem czlonkiem rady nadzorczejPl (od kiedy): ........................................................ .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytulu osi~nll:lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowadzll:cych dzialalnosc gospodarczll:: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzll:du (od kiedy): ................................................................... .
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jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytulu osiqgn~Jem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Stosunek pracy MOPR- 71.378,43zl - doch6d
Urzll:d Miasta Torunia
umowa o dzielo

- I8.59I,25 zl- doch6d
- 6.428,80 zl- doch6d

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

IO 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac

markce, model i rok produkcji):
Ford Mondeo- rok produkcji 200I /malzenska wsp6lnos6/

X. Zobowill:zania pieni~:lne o wartosci powyzej

I 0 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi(lzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

I. Kredyt hipoteczny na budow~ domu zaciqgni~ty w 2007r. w Lukas Bank SA (akt. Bank Credit Agricole) w wysokosci
349.000zl.- do splaty na dzien 31.12.20I2r. pozostalo 230.903,82 zl

CZF;SC B

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

.LL~k. . . . . ..

Torun,20I3-04-IO
(miejscowosc, data)

(podpis)
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