
OSWIADCZENIE MAJ.t\TKOWE 

wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ 

prawn~ oraz osoby wydaj<!cej decyzje administracyjne w imieniu wojta l 

Reguly, dnia 20 kwietnia 2015 r. 

(miejscowosc) (data) 
Uwaga: 
I. Osoba sk!adajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupe!nego 
wype!nienia kazdej z rubryk. 
2. lezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 
dotyczy". 
3. Osoba sk!adajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sk!adnik6w 
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrl(bnego i majqtku objl(tego ma!zenskq wsp61nosci q 
majqtkowq. 
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienil(zne. 
6. W cZl(sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cZl(sci B zaS informacje niejawne dotyczqce 
adresu zamieszkania sk!adajqcego oswiadczenie oraz miejsca po!ozenia nieruchomosci. 

CZF;SC A 

la, nizej podpisany(a), .... . . Elzbieta, Anna Gorzelak Toruszewska .................................. . 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) ........... 24 . X . 1956 r. ... w Maliszewa Nowa ......................... .. .. . ........... . 

Urz~d Gminy Michaiowice - podinsp.ds.wymiaru podatk6w i ksi~gowosci podatkowej .......... . 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dziaialnosci gospodarczej przez osoby pdni<\.ce funkcje publiczne (Oz. 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 (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr ) 13, poz. 984, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej 

ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz<\.ce w skiad maizenskiej 

wsp61nosci maj<\.tkowej lub stanowi<\.ce m6j maj<\.tek odr~bny: 


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 ............................. .. 


http:stanowi<\.ce
http:wchodz<\.ce
http:pdni<\.ce


na kwot~: ....... .. ............ ................ ..... .............. ....... ..... ..... .. ...... ... ...... ..... .... .. ........ .... .. .......... .... .... ... .. 


II. 
1. Dom 0 powierzchni: ..... Nie dotyczy ..... ,0 wartosci: ................. ................ .... .................. .. 


tytuf pra'.vny: ......... .................... ... .. ................................ ... ..... ....... .......................... ..... .... .. .. .. ..... .. . 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: ... 56,5 m2

, ........ , 0 wartosci .......................................... . 

tytuf prawny: ...... .. ..... ( najem ) z zasob6w TBS Zielen Miejska Pruszk6w .......... ...... .. .. . 


3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ........ Nie dotyczy ....... powierzchnia: .. ...... .... ................................... . 

o wartosci: ........... ... ....................... .. .......... .. .. ......... .... ... ... ........................................................... .. 

rodzaj zabudowy: .......................... .. ... .. ......................................................................................... . 

tytuf prawny: ............ ............... ........ .. .. ... ............ ..... ...................................................................... . 

Z tego tytufu osi~nctfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ............. .... .. 


4 . Inne nieruchomosci: 


powierzchnia: ..................Nie dotyczy ....... .. ...... ................. .... .............. .... .. 


o wartosci: ...... ...... ... ..... .......... .... .................. ....... ...... ............. ........................ ............................. .. 


tytuf prawny: ....... .. ........ .... ... .... .. .... .... .. .. ..... ............. .. .. ...... .......................................................... . 


III. 
Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
... ....... . ............. ................ . .... Nie dotyczy . .. . . .... .. ...... .... .. . ... ... ....... ......... .... . .. 

udziafy te stanowiet pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6ke: 

Z tego tytufu osi~nettem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci ... .... .............. .... ........ .. .. 

........... .... ... .......... ............... . .. . . Nie dotyczy ........................... .... ...... ...... . ...... . . 


IV. 

Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji ..................... .. 

...... ... . ... ..... ... . .. ... ... ... ... ..... .. .. . .. Nie dotyczy ....... ..... .......................... . . . ..... .... .. 


akcje te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6ke: ....................... ............. ........... . 

Z tego tytufu osi~netfem(~fam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... ................ .... ............... .. 


V. 
Nabyfem(am) (nabyl m6j mafzonek, z wyletczeniem mienia przynaleznego do jego majettku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej patlstwowej osoby prawnej , jednostek samorzetdu 
terytorialnego, ich zwietzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujctce mienie, kt6re 
podlegafo zbyciu w drodze przetargu -nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo 
'" .. .... .. .. .............. ............. ..... Nie dotyczy ..... .... ........ ... . ............... .. .. ..... ....... . 




VI. 
I. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz<t2 (nalezy podac form~ prawn<t i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie .... .. .... ........ ...... ........... .................................................. Nie dotyczy ................. . 

- wsp61nie z innymi osobami ....... ..... .............................. ................ Nie dotyczy ................. . 

Z tego tytulu osictgn<tlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 

2. Zarz<tdzam dzialalnosci<t gospodarcz<t Iub jestem przedstawicielem pe1nomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawn<t i przedmiot dzialalnosci): .............................................. .. 

- osobiscie ............................................ .... .. ...... ................................. Nie dotyczy ............... . 

- wsp61nie z innymi osobami ................ .................. ........................... Nie dotyczy .............. .. 


Z tego tytulu osictgn<t1em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........................................ . 

...................................................................... ...... ..................................... Nie dotyczy .... .......... . 


VII.. 
1. 	W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): .......... .......... .......... ................ ...................... . 


.............................................................................................. .......... .. ...Nie dotyczy ............ . 

- jestem czlonkiem zarz<tdu (od kiedy): Nie dotyczy ................ ...... .. ............ .............. .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............. .......... ......... Nie dotyczy ............ .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................. Nie dotyczy .......... .. 


Z tego tytulu osictgn<tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ..Nie dotyczy .......... . 


2. 	W sp61dzielniach: 
............................ .......... .. .............. .......... .......... ........ .... ...... .. ................ Nie dotyczy ......... .. 

- jestem czlonkiem zarz<tdu (od kiedy): ............................................... Nie dotyczy .......... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): ............................... Nie dotyczy ........ . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................. Nie dotyczy ......... .. 


Z tego tytulu osictgn<tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... Nie dotyczy ......... 


3. W fundacjach prowadz<tcych dzialalnosc gospodarcz<t: ..................... Nie dotyczy .......... .. 


- jestem czlonkiem zarz<tdu (od kiedy): .............................................. Nie dotyczy .......... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................. Nie dotyczy .......... .. 




- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................... Nie dotyczy ........... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy ........... . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej Jub zaJ~c, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .. ..... ...................................................................... . 

...... ....... ...... .. ..... .. .. .... z tytulu zatrudnienia ........................... 61 717,94 zl ........................... .. 

............................ ...... . umowa zlecenie ... .... . . ......... ... ... 1 868,15 zl ......................... . 

......... .. ...... ......... ......... fundusz socjalny ...... . . . .... .............. . .........720,00 zl ....... ................... . 


IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nalezy poda6 mark~, model i rok produkcji): 

.......................................................................................Nie dotyczy ............. . 


X. 
Zobowi'lzania pienI~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, 
w jakiej wysokosci): 

... . ....... . ....... . ....... .............. . ... ..... ...... ............................ Nie dotyczy .... .... ..... . . . 



