OSWIADCZENIE MAJ.I\TKOWE

wojts, zsstfiPCY wojts, scl"rctsrzs gminy, slmrbnilm gminy, kierownika jednos ki
organizacyjncj gminy, osoby zarzl'}dzajl'}ccj i czlonh:s orgamt:
zarzl'}dzajqcego gminnl'} osobl'} prawnI'} orsz osoby wydajl'}ccj dccyzje administrncyjne
~~iu ~lojtal

Wieczfhia Koscielna
30.04.20141'.
.............................. , dnia ..................... r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego
i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow maj~tkowych, dochodow i zobowi~zan do maj~tku odrf1bnego i maj~tku
objf1tego mat:Zensk~ wspolnosci~ maj~tkow~.
4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienif1zne.
6. W cZf1sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotycz~ce adresu zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca potoi:enia
nieruchomosci.
CZEiSC A
Bozena Rutkowska

Karwowska

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ......................... 04.09.1962 r ........................... w .. .

. .. Piorisku ................... .

.. ..................................... .. Zespot Szkot w Wieczfni Koscielnej ............... .
....... ..................................... " ............ Dyrektor ......................... .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkCja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby peiniCl,ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzCl,dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzCl,ce w skiad maiZeriskiej wspolnosci majCl,tkowej lub stanowiCl,ce m6j
majCl,tek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
-

srodki

pieni~zne

zgromadzone

w

walucie

polskiej: 1)

.... maizeriska wspolnosc majCl,tkowa ................ ............

315

tys.

zi

..................... ..

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: .................. nie dotyczy .... .
- papiery wartosciowe: .......................................... nie dotyczy ..................................... .

.......................... ........... ...................................... na kwot~ .............. nie dotyczy ....... .
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II.

1. Dom

powierzchni: 163 m

0

majqtkowa; pozwolenie na

2

, 0

wartosci: 350 tys. zlotych tytul prawny: malzenska wsp61nosc

budow~

nr 654/07 z 14,09.2007r.
2

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 1) 53 m , 0 wartosci 40 tys. zlotych; akt notarialny 401/97 malzenska
wsp61nos6 majqtkowa,
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ....... ,. rolne ........ , powierzchnia: .. ..

...... 2,39 ha

o wartosci: 20 tys. zakup 2002 r.................................................................................. .
rodzaj zabudowy: brak zabudowy ........ ,." ............................................. .
tytul prawny: akt notarialny NR 365/2002, malzenska wspolnosc majqtkowa.
Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci .10 tys., 6 tys. zL

4. Inne nieruchomosci:
2

powierzchnia: 1) dzialka 686 m zabudowana budynkiem sklepu
20m

2

,

0

pow. 54m 2

;

2) garaz

0

pow.

3) dzialka 7,91a ( udzial %) i 9,06a (udziaI1/6) pod budynkiem, 4) dzialki 0,362 ha

o wartosci:1) 60 tys.

Z1; 2) 2 tys. z!; 3) 1 tys. Z1; 4) 60 tys. Z1.

tytul prawny: 1. akt notarialny 3467/95 malzenska wspolnosc majqtkowa., 2} akt notarialny 401/97
malzenska wsp61nosc majqtkowa, 3) akt notarialny 401/97 malzenska wspolnos6 majqtkowa; 4) akt
notarialny 781/2007 malzenska wspolnosc majqtkowa.

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych

nalezy podac

liczb~

i emitenta udzialow:

...... , ................ " ............... ,............... Nie dotyczy ................ .

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzialow w sp6lce: ............ Nie dotyczy ............................... ..

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym dochod w wysokosci ....

. ... Nie dotyczy . . . . .

..

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy poda6
.... ," ." .. , ... ,."., .. ,.. , .. ,',.".

liczb~

i emitenta akcji:

. .... , , ... ,.... Nie dotycz y ............................................................................... .

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spolce:
.......................... , ........................... Nie dotyczy .............. .
Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....

. .... Nie dotyczy ...

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

odr~bnego)

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej

nast~pujqce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

przetargu nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ............ nie dotyczy ............... .
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VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

.................................................Nie dotyczy ...................................................................... ..
- osobiscie ........................................... Nie dotyczy ............................................................ .

- wspolnie z innymi osobami ..................... Nie dotyczy .......................... ..

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .......... Nie dotyczy .

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci
.Nie dotyczy .'
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): . ................

- osobiscie ................................................................Nie dotyczy .. .

- wspolnie z innymi osobami ..............................

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

. .... 1'Jie dotyczy.

w roku ubiegtym dochod w wysokosci .

.. Nie dotyczy .

VII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ...

Nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...................... .

. .... Nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......

...... Nie dotyczy .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............. .

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

Nie dotyczy

w roku ubiegtym dochod w wysokosci ........... Nie dotyczy ..

2. W spotdzielniach:

Nie dotyczy ..

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ........................ .

Nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .................. .

Nie dotyczy ................. ..

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............ .

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

.... Nie dotyczy ..

w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ............. Nie dotyczy ....... .

3

•

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:
........................................................................Nie dotyczy

•

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..................... Nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......... Nie dotyczy .. .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ Nie dotyczy

Z tego tytutu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.

. ... Nie dotyczy ....

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub

zaJ~C,

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: ... 1) 83 256,72 zlotych wynagrodzenie z tytulu stosunku

pracy ................................................................................................................................................... ..

IX.

Skladniki

mienia

ruchomego

mechanicznych nalezy podac

0

mark~,

wartosci

powyzej

10.000 zlotych

(w

przypadku

pojazd6w

model i rok produkcji): ....................... .

... .................... . .. Samoch6d Mitsubishi Outlander 2008 matzeriska wsp61nosc majqtkowa .
...... ................ .... .. Samoch6d Toyota Corolla 2004 malzeriska wsp61nosc majqtkowa .. .

X.
Zobowiqzania

pieni~zne 0

wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym

zaciqgni~te

kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokosci) .
..................... .. 128.990,73 zlotych - kredyt hipoteczny na
zawarty w dniu 15.06.2010r. na okres 180

miesi~cy.

budow~

domu w PKO BP SA Mlawa

Oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 3,85%

stawka referencyjna 2,20 p.p. Oprocentowanie kredytu stan na grudzien 2013r. 4,85%
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Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnOSCI

Wieczfnia Kosclelna 30042014 r.
(miejscowosc. data)

1

2

3

Niewlasciwe skresilc.
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczeJ w rOlnlctwie w ZakreSle produkcJi roslinnej
i zwierz~ceJ, w formle i zakresie gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzlelni mleszkanlowych
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