oswlADczE\IE MA,lĄTKo,\łE

wójtxj,i§t9P.y *lijtl, sckrcl,17! gmjny, sk.rbnikr gninl, Li!!]!3i!Łi!!!]!]!Li
!lg!qi4!!i!9il!!Ą osbr z.rządzająccj i cżłonk!oĘłnu zarządzają.cgo 8oj!n{ o§obł

prlsnĄ.rll.MbrrYYd]i4ccj(l.Lv,itldmjnntrlqincrr

jnićnjUlvóitir

M\7.7.nóu, dn]9 ] c7erl,cl2013
(miejs.owośó)

],
2,

],

osobaskladająca oświadczenie obowiążma.icśdo żgodnego ż prawda. slalannego
i ruPelnego $,ype]nienia kardej z (bryk,
Jeż€]i poszczególne rub.yki nie znajdują W konkr.hyń przrFdku zasiosowania. Mleży
wpisaó .. nie dolyc zr "
osoba skladająca oś},iad.zcnie obołiPana jcst okreśtió przynależnośćposzcćgólnych
skladiikóW i€j aikowych. doc h odóW i?obowiązań do nająiku odrębnego i nająrku objęte8o
malżńską \5pólnością majątkolvą.
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5, oświadczenie nraiątkowe obqnruje ółlież },ielzlelności pieniehe
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W cześci A oś{iadczenia zas2ne są inlomacjc ] awne. N c4ścj B zaś inionn&jei]eja§nc
dolygace adresu ahie9żklliaskladaj?cego oświadczcnic oru miejsca po]ozenia

czĘŚc A
Ja. niżcj podpisany(a)

Anna Be,ra RusinorYsk!
( ijniona i

urodzon}(a) 25 krviehia

pc,n,Ą!dobotvią.
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na^,isk. oraż nż{Ńko rod.sc

)

Żldldowic

i d],e,loro\/LUl, lJ.,uso{ei u i\4,/c/olo\l.
( miejsce

zatludnGnia, ślnolvhko lub funkcj! )

po zapoznlniu sję z pl7ipisani usta§1 2 dnia 2l sierpni. 199? I o o8laniczeniu prolraJżćnia
dzialalności _qospodarczej pr7f,z oslby Pdlni+e l'uńkcje publjcznc (Dz, U, z 2017 r, poz. ]]9]) ooż
usa§) z dnia 8 maica 1990 r, o sanolz4dzie gninDrń (Dż. U. 2 2017 r. Foz, ]875), z_lodnie z 1,
24h l.j Usbwy oświadczm. ze Fosiadan §llrodzace w sklad nrllżeń§kiej l§pólności ńarąlko§,e,j
lub śanorviącefuój majątek ódrębnyj

l.
§ódkipieniężnc zgromxdzonc w waliLcie polskie ] ,,,.L80 000.00 żł,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,.. ,,,,. ,,,,
łodki pieniężne żgrofoadzóne wwalucjeobcej ,,..,,,,. ,,,,..,,nic dotycł ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,.,,,,
,,,,do,].,} ,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,
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...,

ll.

l,
-,

,,,

DonoPowieźghni: l7o,n',oruńości:?5oly§.21 lltuł pńwny vspóh] l.snośi z s ioską
M roł.wa ]alub.Dk od 2006 r,
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,
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t lu] pńWny] ssŃiwiasność z siosiią MłoslawąJaklbc2k
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Po siadam

udzia]y W spó]ka. h handlowyc h - nalczy Podać l iczbę i €ni

r Pdo,\ -)

,

od 2006 r.

tenta udżi aló§:

n,eJ,l)./)

udzialyteslanowiąpakiel}iększynizl1)%udzialówyspólce:,,,.,,,,.,,,..,,..,,niedotyczy..,,,,....
,,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,, ,, nie .]J'y(4
iFuh
w
ioku
docbód
R vysokości:,,,,,,,, niedotyczy,,..,,,..,,,...
z leeo
osiągnąlem(ęlam)
ubieełym
,....,..,,,,..,,..,,,,..,,...niedolyczy,,.,,,,.,,,,
Posiadafu alacje w spólkach handlowych - n,]eży podać liczbę i cmiicnta akcji:

n! JU§(,), ,,,
,,, l'e dolr!/J,,,
akc.jetesifuowiąpakielwiększ!niżlO%ak.ji{spó].e:,.,,,.,.,,,,.,,,,,,.,
,,, ,,,,

,,, ,,,,

nie dolycz!,, .,.,.,
Ztegolytuluosiągńąleń(ęlm)9rokuubieglyndochódwwyskości],,,.,,..,niedotycz!,,,,,,.,,,,

Nabyhnr(an) (nabyl nrój nałżonek,z Wyl_ącżcniem mienia pżymleżreEo doje3o nrajqlku
odrębnego) ód skarb! Pańśwa. jine.jpańsw.we.jDsóby pawnej.jcdDosck $,noźądu
ieoor]a]ne!o, ich związkó§ ]ub od konjunlliej osoby pnvnej następuhce Drienie. które
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1, WspóIkachh dloł],ch(nuła,sicdzibaspó]ki):,,,,.,,,,,,,.

,

reslenc2lo.kiemzar7jd!(odki.dy):,,,..

nie dotyczy. ,,... ,,,..
_,,.,,,..,,,.,,,.,,,., nie dot_vczy,,,. ,,,, ,,,.,,,,

jeśe]ncronkiem rady nadzorcżej (odkiedy):,..,...,

.,,., niedotycżt, ..,

..,,,..,,,..

_

Fsten c/lonkicnr konisjj twjąvjnej (odkjedy)],,,,,,..,,,..,,..nicdoqcZ} ..,,,,.,,,,,.,,.
Z iceo lr,lułu osiąenąlcjn Głan' W rólJ ubicglynr dochód w§ysokości: ,,, nie dol}cz),,. ,

],

W fundacjachpórvadącyclr

_

_
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dziaIalnośó gospodarcą:,, ,,,..,, ..,,,,. ,,,,

,,

nie dól}cz),""

"",

jeslenczlonkieńzaqdu(odki9d!):.,,,,.,,,,..,,,..,,.,,,,,,,,.,,,..,niedolycz},. "","","
jeslen członkienr rddy nadżorczej (odkiedy):,,,.,,...,,...,,,,,,,,.,,, nie dotyczy, """"", "
jesknrcżlonkicmkofuisjiicNnljrcj(odkiedy):,,..,,..,,,.,,,.,,.liedotyczy"""""
"

Ztegoirn

n

osiagnąlen(ęlam) $, D]iu ubieg]}nrdochód§

§'asoliości: ,,, niedoly,ży""""
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Inne do.nody osią_uee ż l)fulu zalrudnićnia lub inńej dzialajności zalobko\q lub

z!jeś,

zma rcnt"oiz, .i.dl\cl /lJd,lol_ Jl, :"', " "a-o,,1 -]J ,d ,d",l
\^ó . Pod! " .o r.
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l1,

skladni[i ń!eni. ruchofu._lo o \anośopo\r zej l o,o00 zlolych (\\ pź]padku pojudó\
_20l3
ńeclranicznlch należ} poddć ńarkę. modelirok prcdulcji): Toyot, Yaris P.enim

x,

\dńośćipo§żej l0 000 zlolJch,
najaLich 2ónab udzielone (§obec
o

§olośi):.

\

tIm zJ.iagDiele kred]l}

...,niedó^c^,,,

czĘŚĆ B

pi§a,s,e óśviadczenie sliladam ś\yiadom}(x). iZ n! lodja\Le an ]]] ] KUJcL,u
\ołoni,
za p;daiie niepla§,dy lub zaix.jenie piarvdy erczi lsfu pozb \Enh
Mszcanó{. dnia l czerwca 20]8 r

Jłtl"l,
/ 'p;;;l.
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dziahlności sJ-§vórczcj v ro]ńjcNie v żallcsic prcdukc.li roślimcj
wfomie j 4kEsie gospoda§§larodzi|nego
rad nadzorc,ych spóldziclńi nicszkańiosTcn,

