
, kie_iiwńiliii' jednostki- *-'.'

organzacyJneJ gmlny,

CZĘŚc A

Ja. niŻej podpisany(a),

I.
Zasoby pieniężne:
- śr'odki pieniężne Zgromadzone \! walucie polskiei:

Kępki 
' 
dnia 22.04.201,l r.

Uwaga:
l. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest do zgodn€go z prawdą' sta.annego i zupełnego w-ap€łnienia

L

6.

każdej z fubf}k.
Jeżeli poszczególne rubryki nic znajdują iY konkrettrym prł_padku zastosownnin, należ}- wpisać
"nic dotrczv".
osobł sHndRjąca ośs'i'dczeniĆ oborYiązana jest okreśIić prł-należność poszczególnych skl'dnikót'majątkowych,
dochodów j zoborł'iązań do najątku odrębne o i majątku objętego małżcńską wspólnością majątkorYą.
oi$iadcŻ€niemająltosedoĘc/\ m'iąlku$ LfajU i7asr'nicą.
oświadczenie najątkowe obejmuje rów ież wierz'YtelnośĆi pieniężne.
w części A oświadczenia zawartc są inforinacjejałne' $ części B zaś infornacje niejawne dot}-czące adresu
zamieszkania składającego oświ!dczenie oraz Injei5ca położenia nieruchomości.

Anna Rz"vmowska lzdebska,
(nliona i lu{isko oru !Źsisko lodÓwe)

urodzony(a) 17 marcł 1958 roku *' Trzebieszowie
Szkoła Podstawowa im. Bł. i(s. Jerzego Popiełuszki w Kępkach
Kępki 26 A 21-307 Ulan-Majorat
Ęrektor
(nri.jsc Żatrudnicni.. stmoNjsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przgpisami ustawy Ż dnia 2l sierynia 1997 r' o ograniczeniu prowadzen ia działalności
gospodarczej przez osob-v. pełniące funkcie publiczne (Dz' U' Nr |06, poz. 679' z 1998 r' Nr 113' poŻ' 715 i
Nr162,poz. ll26,zl999r.Nr49"poz.483,z2000r.Nr26,poz.306onzz2002r.Nrll3.poz.984iNr
214. poz' l 80ó) oraz ustawy Z dnia 5 czenrca 1998 r' o samoŹądzie lvojewództ\ra (Dz. U' z 2001 r. Nr l42,
poz. l590orazz2002r.Nr23.poz'220'Nr62'poŻ'558'Nr153'poz'127liNr2l,l.poz. I806),zgodniez
art' 27c tej ustawy oświadczan]'
że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej lvspólnośc i rnaj ątkowej lub stanorł'iące mój majątek odrębn.v:

23 850 zł.

- środki pieniężne zgromadzone w rvalucie obcej: nie dołcry.

- papier)' waftościowe: nie doĘczy

na kwotę: ...''..'..''......'''......'''.'



II.
l. Dom o porvierzchnil 200 m2. o rłaftości: 150 t}s' zł' tJ'tuł prawn'v: }Ysp&w-łasność
2' Mieszkanie o powierzchni: 46,7 m2, o rvańości: 300 tJ_s. zi. łtuł'prarłły: wspó}własność
J' Co.pooar.Lrło rolne: rodzaj go.pooar.trra: niedutrcn..pnrłier/crria: ' '''''''''...'''''''''''

rodzaj zabudo\\ y:
Ll tul prarr ry:
Z tego tltułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegł!m przychód

4. Inne nieruchomości: powięrŻchnia: ni€ doĘcąv

i dochód w \\'sŃościI

o wartościj
tytuł pra\łny:

III.
Posiadam udziały * spółkac1r handlorvych - należy podać liczbę i emitenta udziałóń':

nie posiadam

udziały te stanowią pakiet większy niż J 0% udziałólv rv spółcc:

Z tego tltułtl osiągnąłem(ęłam) ''v roku ubiegłym dochód w w!'sokości:

IV.
Posiadam akcje w Spółkach handlor.vych należ-Y. podać liczbę i emitenra akcji:

nie posiadam

;k;;i;';;;il;; ;J;;i';i;;; i ó';;j;;; ;ili;.,

Z tego t}1ułu osiągnąłem(ęłam) \! roku ubiegłym dochód w rvysokości: .....'''.........'''.......

\.
Nabyłem(am) Gabył mój małżonek, z w),łączeniem mienia prz'vnależnego do jego majątku odlębnego) od
skarbu Palist$'a. innej państ\ł'owej osoby prawnej, jednostek samorządu teryto alnego. ich zrviązkórr lub od
komuna]nej osoby prawnej następujące mienie. które podlegało Zb),ciu w drodze przetargu - naleŻy podać
opis mienia i date nabi'cia, od kogot nie nabyłem



vI.
1. Prorvadzę działalność gospodarczą] tnależ) podać formę pla\ną i przedmiot działalności):

, nie p rorł adzę
/ - osobi:cie.

_ rł'spólnie z innymi osobami

2. Zafząć,zafi dzialalr'ością gospodarczą lub jestem prŻedsta\Ą ic ielem, pełnomocnikiem takiej dŻiała]ności

Z tego tyrułu osiągnąłem(ęłam) u,roku ubiegłym przychód i dochód w rrysokościl

(należy podać fonnę pla\rną i prŻedmiot działalności)|
. nie dot\c4

VTI.
1. W spółkach handlow}ch (na^va. siedziba spółki): nie dotvczv_

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)|

* Z tęgo t}'tułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód rv rv'v' sokości: '.''...''''''......

-.jestem członkiem rady nadżorczcj (od kied1): .....'''..''''......

-Jestem c,,lonkiem komis ire$i,/\jrej {od l:ed\):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) \ł'roku ubiegł)'m dochód w wysokościI

2. W spółdzielniach: nie dotYczy

-jestem członkjem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)| .'.''.'.........''''''......''

-jestem członkiem komisji rewiz!nej (od kiedy)|

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłvm dochód w w)'sokości:

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotycz]

-je.ten rzlonkiem zar,,adu rod kied\.1:

_jestern członkiem radv nadzorczej (od kied)'): ..''''''.........



- jestem członkiem komisji retł'iz1'jnej (od kiedy)l

vI .

Inne doclrod-'_ osiągane z t)'tuł! zatrudnienia lub innei działa1ności zarobko\\ej lub Zajęć, Z podaniem kwot
uzyski\!anYch Z kżdego t)tułu:
- wynaglodzenie ze stosunku pracy _ 6;1 651'12 zł.
- umotłY o dzieło i zlecenia _ 7 912'00 zł.
- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego _I I94,27 zl.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wańości pow]_że.j l0.000 złotych (\ł pż-'_padku pojazdów mechaniczn'vch
należy podać markę, mode1 i rok produkcji): nie doĘcąv

x.
Zoborviązania pieniężne o u'adości powyżej ]0.000 złotych. w tYm Zaciągnięte kred)ty ipoŻyczki oąz
warunki. najakich zostały udzielone (wobec kogo. \ł zwiąZklL Zjakim zdarzeniem, wjakiej rvysokości):

nie dot!c^.

Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) rr' roku ubiegłym dochód w \ł)'sokości:



Powyższe ośrviadczenie sk}adam świadom'v(a)' iŻ na podslawie art' 233 $ l KodeksLl karnego za podanie
nieprawdy ]ub Zatajenie prarvdy grozi kara pozbawienia wo]ności.

Kępki' dn. 22'04.2014 r.
(mieisco\ł'ość. data)

Auąar" Q."nł^'N r,r1*.'''''")"'t^'
(ńdpis)

_Ni*ułaś 'skreślić
: Nic do\'cŻ],dzlała]ńośo \qtryóIczej l lolńicN'ie R zakreŚe Fodukc]i rojhnneJ r 

^'ierlęcej, 
s fonnle i zakrcsj. eospodxśnll fud,nnego

' Nie do!'cz! rad nadzol.z}'ch slÓłdŻje!.i mies7łanD$ch


