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OSWIADCZENIE MAJ.I\TKOWE
radnego gminy

,2[).15"/
.Torur\, dnia 24.04.2611h':
(miejscowoSC)
Uwaga:
1. Osoba skfadaj~ca oSwiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct. starannego i zupefnego wypefnienia kaZdej z

rubryk.
2.
3.
4.
5.
6.

Je:Zeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy wpisaC .. nie dotvczy".
Osoba sktadajct_ca oSwiadczenie obowictzana jest okreSJiC przynalei.noSC poszczeg6Jnych sktadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowlctzafl do majct_tku odr~bnego i majcttku objQtego matteriskct wsp61noScict majct_tkowct.
OSwiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju 1za granico:t.
OSwiadczenie o stanie maj'l,tkowym obejmuje r6wnie:t wierzytelnoSci pieniQ:Zne.
W cz~Sci A oSwiadczenia zawarte set informacje jawne, w cz~Sci B zaS informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania sk.tadaJctcego oSwiadczenie oraz miejsca poloi:enia nieruchomoSci.

Ja, nii:ej podpisany(a), Dagmara Zuzanna Tuszyllska Tuszyllska
(imiona i nozwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 5.05.1971 r.
dzialalnosc gospodarcza

w Wloclawek

12o.cAna, HfO~~a

r.:_
• ./.()1 •. /
lor"' n14 r ~

(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, paz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, paz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz~ce w sklad matzenskiej wsp61nosci maj~tkowej lub
stanowi~ce m6j maj<J!ek odrt;bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie po\skiej: .nie dotyczy
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~:

11.
1. Dam o powierzchni: nie dotyczy m', o wartosci: ............................................................... ..
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2 , o wartosci: ................................................................. .
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: ..................................................................
o wartoSci: ................................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: .....................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................
Z !ego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............................................... ..
4. \nne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: ................................................................................................................................................................
tytul prawny: .............................................................................................................................................................

111.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
osoby- na\ezy podac Jiczb~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowi~ pakiet wit;kszy niz 10% udzial6w w sp61ce: ...............................................................................
Z !ego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac Jiczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy
Z !ego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................................. .
uczestnicz~ takie

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych tub przedsifi1biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby- nalezy poda6 liczb\1 i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet Wifi1kszy niz 10% akcji w sp61ce: ........................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(fi11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych- nalezy poda6 liczb\1 i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(fi1lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................................

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrfi1bnego) od Skarbu
Paristwa, innej par\stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu tery1orialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby prawnej naslfi1pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i dat11
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz11 dzialalnosc gospodarczq (nalezy poda6 form11 prawn!( i przedmiot dzialalnosci): osoba fizyczna 47.11.Z
osobiScie osobiScie
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(11lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 1 174 492,73 16 195,38
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form11 prawn!( i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiScie ............................................................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami .................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(l11am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................................. .

VII.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy
Z

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......................................................................................................................
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................................
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): .......................................................................................................
tego tytulu osiqgnqlem(l11am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................................... .

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj116, z podaniem kwot
uzy,skiwanych z kazdego tytutu: umowa o prace -pelen etat 8745,00
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Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy poda6
mark11, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pieni11zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni11te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

CZI;SC B

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