
L
5.

6.

wójta' Zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy,,kierownika iednostki
organizacyinei gminy,]osoby ZarZądzającej i członka organu zarządzającego gminą.., tosobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne rv imieniu wójta

Kępki 
' 
dnia 27.0:l.2015 r.

Urł'aga:
1. osoba składająca oślYiadczenie obowiąŻana jest do zgodnego z prawdą, stAr'trnego i zUpełnego rrTpelnienia

Jeżeli poszrzególne rubryki nie 2najdują w konkretnym prz} padku zastoso{ania, należ} *pisić
''ni€ dotyoll.
osoba składająca oświadczenie obowi4znna jest okreś1ić prłvnal€żność poszczególnych składnikóB majątkołych'
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i najątku objętego nałżeńską wspólnością maj4tkową.
oi$i'dc/eni. m'ialkose dol]cŻ} mai'tLU $ kr'ju i /' gr'niCą.
oświadczeni€ najątkowe obejmuje tóli nież wierzytelności pi€niężne.
w części A oświldcz€nia zawańe są inform'cj e j awne' w części B zaś informacje ni€jaw!e doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczeni. oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘśc A

Ja. niżej podpisany(a)' Anna Józefa RZ}-mowska lzdebska'
(ińiona inrv\risko orfu nŁsisko Iodotlc)

urodzony(a) 17 marca 1958 roku w Trzebieszowie
szkoła Podsta$owa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki lr'Kępkach
Kępki 26 A 21-307 Ulan-Majorat
Dyrektor
(niej s.e zx{rudnięn iŁ stanoi!isko 1ub f!nkc'ja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodatczei pżez osoby pełniące flnkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz' 6']9, z 1998 r' \r l 13. poz. 715 i
Nr l ó2' poz. 1 l26, z l999 r. Nr 49, poz. 483. z 2000 r. Nr 26, poz.306 onzz 2a02 r. Nr 1 l3. poz. 984 i Nr
214. poz' 1806) oraz usta\q z dnia 5 czeru,ca l998 r. o Semorządzie \ojewództ\la (Dz' U. z 2001 r' Nr l42.
poz. 1590 o|az z 2002 r' NI23' poŻ' 220, Nr 62' poz. 558, Nr l53,poz.1271 iNr 214, poz. l806). Zgodnie z
ań' 27c tej usta{T ośłiadcŻam,
że posiadal]l wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątko\Ą ej lub stanorviące mój majątek odrębn}:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone \ł walucie po]skiej: 60115'34 zł.

_ środki pieniężne zgromadŻone \\' walucie obceiI nie doĘcr}--'

- papiery wańościo\łe: nie dotvcTv



l. Dom o powierzchni: 200 m2. o waftości: 150 tys. zł. tytuł pra\u}: wspóhvlasnośc
2. Mieszkanie o powierzchni: 46'7 m2' o rł.ańości: 300 t"vs. zi. t)tulplawny| łsp&w-Iasność
3. Gospodarslwo rolne: rodzaj gospodarst\\'a: nie dot"vcł'. po\\ierzchnia: .'''.'....'.''''......'..''

rodzaj /abuJn\\\ : ......

Z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4.InnenieruchomościIpowierzchnia:niedoł_cł-

t) tul pra$n) : ......:.........................

II].
Posiadam udziały $' spółkach handlo\ł]'ch - należy podać ]iczbę i emitenta Udziałów:

nie posiadam

udziały te stanou,ią pakiet większ} niż l0% udziałólł \ł' spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościl

IV.
Posiadan akcje lv spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcii:

nie posiadam

akcj e te stanon ią pakiet większy niż l 0% akcii w spółce:

Z tego t}1ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}'m dochód u,w'Y-sokości:

opiS mienia i datę nabycia. od kogo:

v.,
Nabyłem(am) (nabvł mój małŻonek, z wyłączenlem mienia przvnaleznego dojego majątku odrębnego) od
skarbu Państ\ra. innej państwoBej osob}' p(a\nej. jednostek samorządu terytodalnego. ich związkórł' lub od
komuna]nej osoby prawnej następujące mienie, które pod]egało zbyciu rv drodze prŻetargu - na]eż'v podać

nie nahvłem



vr.
l ' Prorvadzę działalność gosporJarczą] (należ'v podać formę pralvną i plzedrniot działalności):

nie Iro$'ldZę
- o)objicie.....

- rr.pólnie z 'nn]mio.obam

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód $'ulsokościi

- $'soólnje 7 innvmi oŚohami

Z tego t)'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł'vm dochód w w}sokości: ..'''''......'''......'''''

Ż. Zarzajzam óziałalnością gospodarczą lub j estem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prarvną i przedmiot działalności):

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycł_

-je.tem czlonkiem zarzadr,od liedl r:

_.jestem członkiem rady nadŻorczej (od kied1''): .....'''..''''......

-jestem członkiem komisji rervizyjnej (od kied1''):

Z tego tyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 1ł' n'ysokości: ''......'''......''''''....

2' W spółdzie1niach: nie dot! cĄ'

- ie.ten czlonkiem zar,/ądtl (od kied} ):

-jestem członkiem redy nadzorczej3 (od kiedy): .'''.........'''..'......'''..

_ jestem członkiem kom isj i re\rizyjnej (od kied'v_) :

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prorł'adzących działalność gospodarczą:
nie doĘczv

-''e'lerr !,/lo.]kiem 7ar7ądu |od "'ed}]:

-.jestem członkiem rady nadŻorczej (od kied-v' ): ...'''''..'......



Z tego q1ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł'vm dochód w \q'sokości: ''......'''.......'''..'''.

- jestem członkiem komisji rerliz1jnei (od kiedy):

VIII.
Inne dochodv osiagane z łtułu Zatrudnienia lub innej działalności zalobkorr'ej lub zajęć. z podaniem k$'ot
l'lz)'skiwanych z każdego t},tułu:
- w1'nagrodzenie ze stosunku pracy _ 61 653'2i1zł.
- umo\ł__i o dzieło i zlecenia _ 0'00 zł.
- zasilki pieniężne z ubezpieczenia społeczn ego '19 892,14 zl'

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości po\'Yżej l0.000 złotych (\r przypadku pojazdów mechan1czn1'ch
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dołcz-v"

x.
Zobolviązania pieniężne o wal1ościpouTŻei 10.000 Żłot'Ych. w tym Żaciągnięte kred)t}' i pożvczki oraz
walunki, najakich zostały udZielone (wobcc kogo, rr' związku zjakim zdarzerliem. w jakiej wysokości):

nie doł_czy.



4. nie dotvczv

Powyższę oświadczenie składam świadomy(a). iź na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub Żatajenie p.awdy grozi kara pozbawienia rvolności.

Kępki' dn. 27'04.2015 r.
(mieiscowość. data)

'.i


