
oSWIADCZENIE NIĄJĄTKoWE

iny, kierownika jednostki
organizacyjnei gminv, o

jące$d+ę+je adł+iłi\l r.1ti#łł i]+i+*irJ \łEla''
Kępki J dnia 27.04.2016 r.

Un age:
l' osoba skła daj ąc' ośwłłdczenie obowiązana j est do zgodnego z p.awdą' starannego i zuPelDego łTpełnietria

każdej z rubłk.
2' Jeżeli poszczególne rubĘvki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' naleą wpisać

"nie dotyczy'r.
3' osoba skladajaca ośt'iadczcnie obowiązżn2 jest określić prł_należ ość poszc7ególn},ch skła d ni kós' n ajątkowfch'

,]ochodół i Zobo{ iliz!ń do nrajątku odrębncgo i nraj.liku objętlgo milżcńska \yslól!ośĆil nr!jatkowa.
.1' ośni!dczeDie nłj1tko$e do\czI 

'tajątku 
q'krej! i zx g.a!i.ll'

5' ośrYiadcz€nie majątkowe obejmuje równieżwierr/telności pieniężtre.
6' $'cŻęści A ośt'iadczenia za{ańe są informacje jawne' w częśĆi B zaś info.macje ni€jawne dot}czące adresu

zanieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położ€nia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja' ńżej podpisany(a). Anna Józefa Rł'mowska IŻdebska'
(ituiona i nMsisko oru.uwislo rodo$e)

uroclTon,v(a) 17 lnnrca 1958 roku ll Trzebieszowie
szkolł l'odstł\yo( a inl. B|. Ks. Je|7cgo ])opiełuszki l l(gpklch
Kępki 2ó Ą 21_307 {llen'l\{.rjol'at
Dyrektor
(nrięise zatrudnicnią Stao\rjsko ]ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami usta*1'' z dnia 21 sierynia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DZ. U. Nr 106' poz. 679, z 1998 I. Nr 113, poz' 715 i
Nr 162, poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nrl13.poz.984iNr
214. poz. 1806) olaz ustaB'y z dnia 5 czerwca 1998 r' o samorządzie Woje\\'ództwa (Dz' U' z 2001 r. Nr ]42'
poz. 1590 aruz z20a2 r' Nr 23, poz' 220, Nr ó2, poz' 558, Nr l53, poz. I2''/ I iNr 211, po7'. 1806), zgodnie z
ań' 27c tej ustawj- oś\Ą'iadczam'
że posiadam lłchodzące rv skład małżeńskej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie po]skiej: 61074.41zł.

śJodł j p je]ięŻle lg'ornadzone \' rralucic obcej : niĆ doticz]''

papiery \\'ańościou,e: ni€ dotyczy

,'l{-.,



.

l' Dom o polł'ierzchnii 200 nr
2. Mieszkanie o pouiezchni;
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj

2, 
o rva ości; 1 50 t} s. zł. t)łuł |raw]l,"_ : rvspóhvł;rsność

46'7 rn2' o wartości: 300 tys. zł. t}'tuł prawny: współwłasność
go5podal5l\\.l. nie doĘc'y.. Doqier/chlia: '''''' '' ' ' ''''''''''...

o \\ańości:
.o- Ld" :

Z lego 1)'iu]u osiagni!]eln(ęłam) \r lokLr ub]cg1yrn prz)c]ród i dochóJ w \')sokości:

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nic dotyczy

tl1.
Posiadam udziały lv spółkach hand]ow}'ch należ} podać liczbę i emitenta udziałów:

ni€ posiadam

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

IV.
]bsiadan akcie W sp(iłkxc]r lreljdloll-ch nalez1 poi1ać l1czbe iemjt.]rtr akcji:

nie posiadam

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochód W \łfsokości: .....'..'..'..''.'''''.''.'

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z rł-r'łączeniem mienia przyna]emego do jcgo majątŁu odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej pańslwowej osoby pra$'nej, jednostek Samorądu tery'toria1nego, ich związków lub od
komunalnej osoby pralrnej następujące mienie, które podlegało zbycju lv drodze przetalgu - należy podaó

nie nabvłemopis mienia i datę nabycia, od kogo:



\T.
l ' Prowadzę działalność gospodalcząr (na]eży podać folmę pmwną i przedmiot dzialalności):

nie prowadzę
osobiście

- $'spólnie z innymi osobami

Z 1.to t}'tu]u osiłgnąlenl(ełanl) \\'Iokrr ubje!ł\rl] Drzvchód ic]ochód rł rl .lso]ioic].

_ osobiście
\\ spólnie Z inn\']ni |.sobafiij

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem plzedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawrrą i przedlliot działalności):

nie dotlczy

- Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) rł, roku ubiegłyn dochód w wysokości:

\TI.
l ' w spółkach handlo\łych (nazwa, siedziba spółki): nie doryczy

- jestem czlorkiclr z.rr./ąo.l |od Lięd)J:

Z tego t}.tufu osiągnąłem(ęłam) lv loku ubiegłym dochód w wysokości:

2' W spółdzielniach: nie dotrczY

-je.lcm cTlonJtiem ,/arl4du (nd {iedl /

-je.rerr czlon]'icn radl radzorczeji rod |ced11 ......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t)'tułu osiągnąłem(ęłam) rł,roku ubiegłym dochód \\'wysokości|

3' W fundacjach prorładząc1'ch działalność gospodarcza:
nie dot) czj_

-je.ren czlonJ.ien zarzad I'od kieo) r:

t"



-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v[1.
lnne doohod}'osi4aanc Ż t}'!ułu Żatrudnienix lrLb ilncj dzialalrrości zuobkorrej
u7yski\!an)'ch Ż kłZdcgo 1}1ułu;
_ wylagrodzeni€ ze stosuku pracy _ 70 l97,15z}.
- umo*T o dzieło i zleccnia 2 307,08 zł.

lub zajęć, Ż ]rodaniem k\1'ot

IX.
Składniki mienia ruchomego o waności powyżej
należy podać ma(kę, model i rok produkcji):

10.000 złotych (w prz}?adku pojazdów mechanicmych
nie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości po\łfŹej I0'000 Złotych, wtym zaoiągnięte kredyty i poźyczk oraz

warrtŃi,'na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy.



Połyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie alt' 233 s l Kodeksu kamego za podanie
nicprawdy lub zatajcnie prarł,dy grozi kara pozbawienia wo]ności'

Kępki' dn.27. 04.2016 r.
(miejsco\łość, data)

4' nie dol}Ćzl

d,r.r*, ,ł-'',n'l', t ł 1!'''g1

_Niewlaściw kreślio
: Ńe doqĆzy dżi,]alńÓści t\ytwórczej w rolnictwie w akresie produkcJi roś]lnnej i 

^vierzęcej. 
w fornie i zakesie sospoda6twa .odzinnego.

\leoo']!,.y10 Lo'o_.Ą. pold/F r"f łs''Ó!)'t


