URZJ\D MIASTA TORUN"/!
Wydzial Organizacji i Kontrn:'

,
Wplyn~lo dnia .. ~}:9~,.1?)\~ .....
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOW~dz
~·
w6jta, zast((pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkl.'()iganizacy]iieJ gmiilY; · · ·
osoby zarz~dzaj'l:_cej i czlonka organu zarz'l:_dzaj'l:_cego gminn'l:_ osob'l:_prawn'l:_ oraz osoby wydaj'l:_cej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 111
TORuN
(miejscowosc)

15.04.2014
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj!\,Ca oswiadczenie obowi<l_zanajest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj'l_ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'l_ca oswiadczenie obowi'l_zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w maj&.tkowych, dochod6w i
zobowi<j._zan do maj!\,tku odrcebnego i maWku objcetego malzensk'l wsp6lnosci'l maWkow'l_.
4. Oswiadczenie maj!\,tkowe dotyczy maj!\,tku w kraju i za granic!\,.
5. Oswiadczenie maj!\,tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienicezne.
6. w czcesci A oswiadczenia zawarte S'l_ informacje jawne, w czcesci B zas informacje niejawne dotyCZ!\,Ce adresu zamieszkania
skladaj'l_cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ:E;SC A
Ja, nizej podpisana,

DO ROTA ZAWACKA-WAKARECY
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 22.01.1954 w CHELMNIE
ZESP6L SZK6L MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W TORUNIU, DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelnhtce 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 samorz1!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 wchodzll:ce w sklad malZenskiej wsp61nosci majll:tkowej
lub stanowill:ce m6j majll:tek odr~bny:

I. Zasoby

pieni~zne: NIE DOTYCZY

II.
1.

Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY

2.

Mieszkanie o powierzchni: 72m2, o wartosci: 80 000 tytul prawny: WLASNOSCIOWE

3.

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY

4.

Inne nieruchomosci: powierzchnia: NIE DOTYCZY

III. NIE DOTYCZY
IV. NIEDOTYCZY

V. NIE DOTYCZY
VI. NIE DOTYCZY
VII. NIE DOTYCZY
VIII. Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY =·~ 'f{;(.;(;.<1'Y5"' /i)j[).,?cc~/
UMOWA-ZLECENIE= 1-200;-

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

[;).(r;;bt<_~o-c'c-/

.

/

10 000 zlotych (w przy,/a.dku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): SAMOCH6D FORD FIESTA 2012 R.

X. Zobowiq_zania pieni~zne o wartosci powyzej

10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i po:lyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwill:zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): NIE DOTYCZY

1

CZJ!;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadoma, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

TORuN, 15.04.2014 R.
(miejscowosc, data)
[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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zwierz~cej,

w formie i zakresie

