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oŚwIADczENIE MAJĄTKowE
wójta, za§tępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowĄika iednostki oreąniz3cyinei

EĘY,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

decyzje administraryjne w imieniu wójtal

Mszczonów, dnia 8 kwietnia 202I r.
(miejscowośó)

Uwaga;
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i zupełnego

wypełnienia
każdej z rubryk

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao należy wpisaĆ !Ę
dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązafi do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cZĘŚC A

Ja,niżej podpisany(a), ANNA BEATA RUSINOWSKA, RUSINOWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) żSkwiętnia 196&r. w Z5łrardowie- -
zatrudniona w Szkole Podstawowej w Mszczonowie na stanowisku dyrektora

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

po zapomaniu się z przepisami ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 7393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz, IJ. z 2017 r. poz, 1875), zgodnie z wt. 24h tej ustawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące w s|<ład mńżęńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
* środki pieniężre zgtomadzone w walucie polskiej: 75.000,00 zł

- środki pieniężne zgromadzonę w walucie obcej: , nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę:

u.
1. Dom o powierzchni: 170 m2, o wartości : 250 Ws.ń §rtuł prawny -\ilspółwłasnośó 50% z siostrą
Mirosławą J akubczak od 200 6 r,
2. Mieszkanie o powierzchni: 46,6ż m2, o wartości:294 900,00 zł tl,tuł prawny: akt notarialny - umowa

deweloperska ( mieszkanie w budowie)
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ,powierzchnia: nie dotyczy

Ń,trC,zo "d".TAr,



o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: rrie dotyczy
tytuł prawny: nie do§czy
Ztego §.tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i docliód w rł,ysokości: nie do§czy

4. lnne niertlcltolności:
powierzclrnia: nie dotyczy
o wartości: rrie dotyczy

Ętuł prawny: rrie dotyczy

Posiadam udziały w spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:
nie doĘczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy nlż I0oń udziałow w spółce: nie doĘczy

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:
nie do§cry

akcje te stanowią pakiet większy niż IIYo akcji w spółce:
nie dotyczy
Ztego bĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zv,,yłączenięm mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
rwiązk6w, komunalnej osoby prawnej lub aviązku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu- naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy

VI.
1. Prowadzę działalrrość gospodarczą? (nale{ podać for-ę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiścię- nie doĘczy

- wspólnie zinnymi osobami -

ztego §/rułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zatządzam działalnością gospodarcąltbjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot dzińalności): nie dotycąy

- osobiście -nie dotycąl

- wspólnie z innymi osobami - nie doĘczy

Ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

Vu.
1. W spółkach handlowych(nazvva, siedziba spółki): nie dotyczy



,l*

-jestem członkięm zarządu (od kiedy): nie dotyczy

*jestem członkięm rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Ztego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:
nie dotyczy

- jestern członkiem zarządu (od kiedy): rrie dotyczy

- jestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘczy

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

Ztego tlrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: rrie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): rrie dotyczy

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

-jestem członkiem komisj i rewizyjrrej (od kiedy): nie do§czy

Ztego błułu osiągnąłern(ęłarn) w rokrr ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne doclrody osiągane z tytLlłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem
kwot rrzyskiwanych z \<ażdego tytułLr:
l l4 51 5.54 zł ulnowa o pracę w Szkolę Podstai,vowej w Mszczonowie oraz

560,00 umowa zlecenie w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji): Toyota Yaris, Premium, 2013 r,

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warullki, najakich zostały udzielone (rvobec kogo, w związkuz jakimzdarzęniem. w jakiej wysokości):
25 000,00 zł * pożyczka z ZFSS Szkoły Podstawowej w Mszczonorvie zaciągnięta w zrviązku z zakttpeln
mieszkania
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Powyzsze ośrviadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § l Kodęksu kamego za podanie rlieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbarvienia rvo]ności.

Mszczonów, dnia 8 kwietnia 202| r
(miejscoliość. data)

1 Niewłaścirve skreślić.
' Nie dotyczy działalności wytr,ł,órczej lv rolnictwie w zakresie produkcji roślirrnej i zrvierzęcej, w formie

i zakresie gospoclarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni nrieszkaniowych.
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