
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta,zastępcywóita,sekretarŻagminy,skarbnikagminv@

osoby zarządzaiącej i członka or8anu zarządżającego gminną osobą prawną oraż osoby Wydaiąaei
decyżje administracyine W imieniu wójta1

MszczonóW, dnia 18 maja 2020 r.
(miejscowość)

UWagai
1. osoba składająca ośWladażenie obowlążana jest do zgodnego z prawdą, stalannego i żupełnego Wypełnlenla

kaźdej z rubryk.
2. Jeźeliposzczegó|ne rubrykinie znajdująW konkrelnym p.zypadku zastosowania, należy wpisać ]:!i9dg!yqy1.
3. osoba składają.a ośwladcżenle obowiązana jest określlć przynależność posżcżeBólny.h skladnikóW

majątkowych, clo.hodów izobowiązań do majątku odrębnego imal'ątku objętego malż€ńską wspólnoś.lą
majątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą.
5. ośWiadczenle majątkowe obejmuje róWn i€ż wi€rzytelności pieniężn€.
6. W części A oświadcz€nia zawań€ 5ą informacj€ jawne, W części B zaś informacj€ ni€jawne dotyczą€e ad.esu

żamieszkanla składającego ośWladcżeni€ oraż mlejsca połoźenla nieruchomoścl.

czĘŚĆA

Ja, niżej podpisany(a), ANNA BEATA RUsINoWsKA, RUslNoWsKA
(]miona i nau Wisko oraz nazwkko rodowe)

urodzony(a) 25 kwietnia 1968 r, W Żyrardowie
zatrudniona W szkole Podstawowej W Mszczonowie na stanowisku dyrektora

(mieisce żarrudnienia, śtanowkko Ub lUnk.ja)

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ogranicżeniu prowadzenia działalnoŚci

8ospodarczej prŻez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z 201] f. poz. 1393) oraz Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dż, U. z z0!7 l. poz. 1875), z8odnie ż art. 24h tej ustawy
ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój
ma]ątek odrębny:

l.
Zasoby pienięźneI

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 220.000,00 zł

- środk pieniężne żgromadzone W Wa ucie obcej: , nie dotycży

- papiery WartoŚcioweI nie dotyczy



ll.
1. Dom o powierzchni: 17o m', o Wartości | 25o tys, zł tytuł prawny -Współwłasność 50% z siostrą
Mirosławą lakubczak od 2006 r.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o Wartościi nie dotyczy tytuł prawny: , nie dotyczy
3.6ospodarstwo rolneI

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o WańoŚciI nie dotyczy
rodzaj zabudowyI nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
z tego tytutu osiągnąłem{ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokościi nie dotyczy

4, lnne nieruchomości:
powierżchnia: nie dotyczy ,

o WartoŚci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotycży

lll.
P05iadam udżiały W spółkach hand oWych - na]eźy podać icżbę iefiritenta udziałóW:
n e dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW w spółceI nie dotycży

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości; nie dotycży

Posiadam akcje W spółkach hand owych - należy podać l]cżbę ] emitenta akcji:
nie dotycży

akcje te stanowią pakiet Większy niź 10% akcji W spółcei
nie dotyczy
Z te8o t]rtułu osiągnąłem{ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do je8o majątku odrębneso)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWnej, jednostek samorządu terytorialne8o, ich
związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podjegało

zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od ko8oi nie dotyczy

1. Prowadżę dż atalność gospodarczą2 (na eży podać formę prawną prżedmiot dżiała ności): n e dotyczy

-Ą

]t



- o5oblŚcie n]e dotyczy

- W5pó ni€ z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotycży

ż, Zalządzam dz]aia nośc]ą gospodarcżą lub jestem prżedstawicielern, pełnomocnikiem tak]ej działa noścl
(należy podać formę praWną i prżedmiot dżiała ności): nie dotyczy

, osobiŚcie ,n e dotYczy

- Wspólnie ż innYm] osobarni nie dotyczy

Z te8o tytułu osją8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Vll.
1, W spólkach hand owych (nazwa, s]edz]ba 5pólki): n]e dotyczy

-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotycży

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)| nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubieBłym dochód W Wysokościi nie dotyczy

2. W spółdżie niach:
nie dotYcży

-jestem członkiem zarżądu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadżorczejj (od kiedy)i n]e dotycży

-]estem członkiem kornisji reWizyjnej (od k €dy): nie dotyczy

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokościi nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących dżjatalność 8ospodarcżą: nie dotyczy

-jestem czlonklem Zarządu (od kiedy): nie dotycży

-jestem członkiem rady nadżorczej (od kjedy): nie dotyczy

{.i

-jestem członkjem komisjirewizyjnej (od kiedy)| nie dotyczy



z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotvcży

VIll,
nne dochody osiągane ż tYtUlu żatrUdnien]a ub innej dżiałalności żarobkoWej ub zajęć, ż podan]em

kwot uzyskjWanych z każde8o tytułu:
106 077,44- urnowa o pracę W szkole PodstawowejW MszcżonoWie

1600,00 - umoWa z]ecen]e W szkole PodstaWowej W osuchoWie

lx-
skiadnik] mienia ruchome8o o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW mechanicżnYch
na eży podać markę, modei i rok produkcji)] Toyota Yaris, Premium, 2013 r,

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyźej 10 000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyty l poźyczki oraż
Warunki, na jakich żostaly udzle]one (Wobec kogo, W związku z jakim zdarżen ern, W jakiej wysokości): ,,,.,
nie dotyczy



Powyższe ośWjadczeni€ skladam śWiadomy(a), lż na podn.Wie ań, 233 § 1 Kodekr! karn€go zd podanle n]epraWdy

L!b zatajeni€ prawdy groz] kara pozbawlenia Wolnoś,l

M5zcżonóW, dn]a18 maja 2020 r,

1ń.F.oWość, dit.]

NieWłaściWe skreślić.
Nie dotvczy działalnościWytWórczej W rolnictwie W zakresie

i zakresie gospodarstwa rodżjnnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie]ni mieszkaniowych.

prodLrkcji roŚl]nnej ] zWierżęce], W formie

1o^2 ankp*\
(podps) 

)


