DRZP.,D lviiASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

OSW~ADCZENIE MAJr\TKOr.~;y~:.~.~-~:~:~.:·.·.·.~:~:·:.&?:·.·.:
wlijta, zastt;pcy wlijta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarz~tdzaj~tcego gminna osobq
prawna oraz osoby wydaj~tcej decyzje administracyjne w imieniu wlijta 111
Tonn:l, 2015-04-29

UWAGA:

I.

2.
3.

Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia
kai:dej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okreslic przynalemosc poszczeg6lnych skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi'iZl'J't do maj~tku odn;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~Zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B za5 informacje niejawne dotyc~ce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, niz«i podpisany(a), Bozena Ewa Mleczek -D<)browska

urodzony(a) l8 kwielnia 1955 r ........... .
.. , Vl Ostr6dzie .....
miejsce zatrudnienia: I.Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu, ul. Uniwersytecka l7
stanovvisko .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sic; 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

samor~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 wchodZ!Ice w sklad malieiiskiej wspiilnosci

majatkowej lub stanowi4ce m6j

maj~tek

odrc;bny:

I. Zasoby pieni-czne:
srodki pieniyzne zg.romadzone

W

walucie polskiej: }{)I) tysi(X]J ..

srodki picniytne zgromadzone w waJucie
: nic dotycr.y.
papiery wartosdowe: akcje sp6lck giddowych

II.
!.

Dom o powicr1.chni: 150 m2, u wartusci · l)k. )(){)

tytul prawny: mal?.cfrska wsp.

rnaj'!tkowa

Mieszkanie o powkr1chni: 55
rynkow,~j/ tylut prawny: rnaLi:ch;;k<J

2.

\.) vv<:trtoSci: l ')6 tys. / wg aktualncj Srednlcj wartoSci
nzJ:~~t nil~j::pkuvvd

rviieszkanie 0 powierzchni : )) ,~>
prawny · maUgl'1ska wsp6lnus6

3.

4.

Uospl)darstwo roine:
o vvafiuSu .................. .

tytui prawny: .............. .

Z tego tytulu osi<)gnqlcm(<;lam) w roku ubicglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
5.

Innc nieruchomoSci: po\vierzebnia:S
o \VartoSci: 20 tys. z! I zal<Uf>IO!JC \_.'·/ l 992

z budynkaml ...

I

tytul prawny: malzenska wspt\lnosc majl}tkowa

'l2 domu. o powicrzchni 84,23

6.

n/ o ;,vartoSci 140 tys. zf

darowizna

na rzecz rnalzonka

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbt; i emitenta udzial6w: nie
dotyczy ........................................................................................................... .
udzialy te stanowi'l pakiet wit;kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ...................................... ..
Z tego tytulu osi'lgn'!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbt; i emitenta akcji: nie dotyczy ..... .
. t e stanowi'l
. pak'Iet WI!(
. k szy mz
.. 10°/
.. w spo'lce: .............................................. ..
akCJe
,o ak CJI
Z tego tytulu osi'lgn'!lem(t;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl!!czeniem mienia przynale:inego do jego maj'!tku
odrt;bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu
terytorialnego, ich zwi'!Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastt;puj!!ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datt; nabycia, od kogo: nie dotyczy ..... .

VI.
1. Prowadzt; dzialalnos6 gospodarcz!![2J (nalezy poda6 formy prawn11 i przedmiot dzialalnosci): ........ .
nie dotyczy
Z tego tytulu osi'lgn'!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. ZarZ'!dzam dzialalnosci'l gospodarcz'!lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nale:iy poda6 formy prawn11 i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .
- wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................ ..
Z tego tytulu osi'lgn!!lem(ylam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: ............................ ..

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz!)du (od kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............................................................. .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ......................................................... ..
Z tego tytulu osi!)gn!)lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz!)du (od kiedy ): .................................................................. .
.Jestem czl onk'1em rady nad zorczeJ·[J] (od k'Iedy): ............................................................ ..
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................................................ ..
Z tego tytulu osi!)gn!)lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

3. W fundacjach prowadz!)cych dzialalnosc gospodarcz!): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz!)du (od kiedy): .................................................................. ..
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... ..
Z tego tytulu osi!)gn!)lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. Inne dochody osi!)gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kai:dego tytulu: ......................................................... ..
i30523,06 zi z cywiu zatru<lnic;Jtiu w
3 darowizny pieni'(ZJ1C stanowi<tcc majqtek osobisty ma1zo1
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale;i:y podac mark~, model i rok produkcji): .................................................. .
samoch6d osobowy Toyota RA V 4 200 I, san){Jt.:h6d osobo-,vy Toyota Lex us 2001 , samocb6d
osobowy BMW 330i 2001

X. Zobowi!)Zania pieniyi:ne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci!)gniyte kredyty
i pozyczki oraz warunki na jakich zostaly udzielone ( wobec kogo, w zwi!)ZkU z jakim wydarzeniem,
w jakiej wysokosci ) : nie dotyczy

CZF;SCB

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

Torun,2015-04-29
(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niewla§ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz~cej,

w formie i

