URZi\D MIASTA 'TORUNIA
Wydziai Organizacji i Kontroli

Wplyn©lO dnia .... ~~:~:JP.~.~ .. .

OSWIADCZENIE MAJ;\TKOW:~z .....................

)Mv...... .

w6jta, :lastypcy w6jta, sekretaJ"6a gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizo;ae)jnej gminy,
osoby 6arbt)od6ajt)ocej i c>!lonka organu zarzttdzajq.eego gminnq. osobq. prawnq. oraz osoby wydaj(j.cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta Ill

Toruil, 23 kwietnia 2012 r.
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajl!ca oswiadczenie obowil!zana jest do zgodnego z prawdl!, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujl! w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladajl!ca oswiadczenie obowil!zana jest okreslic przynalemosc poszczeg6lnych skladnik6w
majl!tkowych, dochod6w i zobowil!zail do majl!tku odr~bnego i majl!tku obj~tego malzeilskl! wsp6lnoscil!
maWkowl!.
4. Oswiadczenie maj<1-tkowe dotyczy majl!tku w kraju i za granicl!.
5. Oswiadczenie majl!tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sl! informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczl!ce adresu
zamieszkania skladajl!cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Romualda Plejer- rodowe Plejer
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 14.04.1950 r. w Brodnicy
Urzl!d Miasta Wydzial Spraw Administracyjnych w Toruniu
Kierownik Referatu Ewidencji Ludnosci i Dowod6w Osobistych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby

pelni~ce

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzq.ce w sklad mal:lenskiej wsp6lnosci majq.tkowej lub
stanowiq.ce m6j majq.tek odrybny:

I. Zasoby pieni((zne:
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej : nie dotyczy
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy
........................................................

nakwot~:

.......................................... ..
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II.
1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartosci: .................. tytul prawny: .............. .

2.

Mieszkanie o powierzchni: 32,3 m 2, o wartosci: ok.120 000 tytul prawny: wlasnosciowe prawo do lokalu,wlasnosc
odrybna,
2.2.Mieszkanie o pow.:52,47m2,o wartosci ok.90 000 zl. tytul prawny:wsp6lwlasnosc w Yz cz~sci,
2.3.Mieszkanie o pow.:48,70m2, o wartosci 160.020 zl. tytul prawny: wlasnosc, wlasnosc odrybna
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa , nie dotyczy

powierzchnia: ................ .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy ........................................................ .
o wartosci: .................................................................................................. .
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalecy podac liczby i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi!! pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ....................................... .
Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - na1ecy podac liczby i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi!! pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: ............................................... .
Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl!!czeniem mienia przynaleznego do jego maj!!tku odrybnego) od Skarbu Patistwa,
innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorz!!du terytorialnego, ich zwi!!zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastypuj!!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: nie
dotyczy
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VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz<ff21 (nalezy padac fanny prawn<f i przedmiat dzialalnasci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi<fgn<flem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarz<tdzam dzialalnosci<t gospodarcz<f Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy padac
fanny prawn~ i przedmiat dzialalnasci):
osobiscie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi<fgn<flem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz<fdu (ad kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ......................................................... .
. t em czl onk"Iem komiSJI
. .. rewizyJneJ
. . . ( a d k"1edy ) ...................................................... .
Jes

Z tego tytulu osi<fgn<flem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz<fdu (ad kiedy): .................................................................. .
jestem czlonkiem rady nadzorczejl 31(ad kiedy): ........................................................ .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ..................................................... .
Z tego tytulu osi<fgn<flem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
W fundacjach prowadz<fcych dzialalnosc gospodarcz<f: nie dotyczy

3.

jestem czlonkiem zarz<fdu (ad kiedy): ................................................................... .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ......................................................... .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ...................................................... .
Z tego tytulu osi<fgn<flem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
VIII.

Inne dochody osi<fgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 81.044,37,- zl.-doch6d z tytulu zatrudnienia w Urzydzie miasta Torunia,
8.298,46,-zl.- doch6d z tyt.um6w zlecenia-sprawowanie nadzoru nad stalym rejestrem wyborc6w, za sporz<fdzanie spis6w wyborc6w w wyborach parlamentamych ; udzial w czynnosciachzwi<fzanych z NSP, emerytura28.278,40 ,-zl.
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IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

poda6 mark~\ model i rok produkcji): nie dotyczy

X. Zobowil!zania pieniy:lne o wartosci powyzej I 0 000 zlotych, w tym zacil!gniyte kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwif!zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) nie dotyczy
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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.

I
. ......... \!J..................... .
1\

Torun, 23 kwietnia 2012 r.

J

.

(miejscowosc, data)
[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzt;cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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