OSWIADCZENIE MAJATKOWE

30.04.2015r .

.............................. , dnia ..................... r.
(mlejscowosc)

Uwaga:
skfadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego
i zupemego wypefnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dOtvczy".
3. Osoba skfadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
skfadnik6w maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zal'i do maj~tku odr~bnego i maj~tku

1. Osoba

obj~tego mafZel'isk~ wsp6lnosci~ maj~tkow~.

4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotycz~ce adresu zamieszkania skfadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia
nieruchomosci.

CZ~SC A
Boiena Rutkowska

Karwowska

Ja, niiej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a) .........................04.09.1962 r. .......................... w .................... Pfonsku ............................... ..
... ... . , ..................................Zesp6t Szk6f w Wieczfni Koscielnej ................................................................. .
...... ... ........................ ........................ .. Oyrektor ...................................................................................... ..
(miejsce zatrudnienia, stanow;sko lub !unkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dziafalnosci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. 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. 3060raz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, pOZ. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,
ie posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odr~bny:

I.
Zasoby
-

pieni~zne:

srodki

pieniE?zne

zgromadzone

w

walucie

polskiej: 1)

363

tys.

zt... ........................... ..

... ..... matzenska wsp61nosc majqtkowa ........................................................................................................... .
- srodki

pieni~ine

zgromadzone w walucie obcej: .................... nie dotyczy ................................................. .

- papiery wartosciowe: ........................................... nie dotyczy ......................................................................... .

............................. .......... ................... ...................... na

1

kwot~

............... nie dotyczy ....................................... .

II.
2

1. Dom 0 powierzchni: 163 m , 0 wartosci: 350 tys. z.otych tytu. prawny: matzeriska wsp61nosc
majqtkowa; pozwolenie na budow~ nr 654/07 z 14.09.2007r.
2

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 1) 53 m , 0 wartosci 40 tys. z.otych; akt notarialny 401/97 ma.zeriska
wsp61nosc majqtkowa,
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .......... rolne ......... , powierzchnia: .............................. 2,39 ha ................................. .
o wartosci: 50 tys. zakup 2002 r ....................................................................................................................
rodzaj zabudowy: brak zabudowy ..................................................................................................................
tytu. prawny: akt notarialny NR 365/2002, ma.zeriska wsp61nosc majqtkowa ............................................. .
Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am} w roku ubieg.ym przych6d i doch6d w wysokosci:.11 tys., 6 tys. zL
4. Inne nieruchomosci:
2

powierzchnia: 1} dziatka 686 m zabudowana budynkiem sklepu 0 pow. 54m
20m

2

,

2

;

2} garaz 0 pow.

3} dzia.ka 7,91a ( udzia. X) i 9,06a ( udziat 1/6) pod budynkiem, 4) dziatki 0,362 ha ......... .

o wartosci: a)

60 tys. zl; b) 2 tys. zl; c)

1 tys.

zl; d) 60 tys. zl.

tytut prawny: 1}. akt notarialny 3467/95 matzeriska wsp61nosc majqtkowa., 2) akt notarialny 401/97
matteriska wsp61nosc majqtkowa, 3) akt notarialny 401/97 matteriska wsp61nos6 majqtkowa; 4} akt
notarialny 781/2007 ma.zenska wsp61nosc majqtkowa.

III.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - nalety

poda6liczb~

i emitenta udziat6w:

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

udziaty te stanowiS! pakiet wi~kszy nit 10% udziat6w w sp6tce: ............. Nie dotyczy ................................ ..

Z tego tytu.u osiqgnS!tem(~.am) w roku ubieg.ym doch6d w wysokosci: ............... Nie dotyczy ..................... ..

IV.
Posiadam akcje w sp6.kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
........................................................Nie dotyczy .............................................................................. ..

akcje te stanowiS! pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6tce:
..................................................... Nie dotyczy ....................................................................................... ..
Z tego tytutu osiqgnq.em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..................... Nie dotyczy ............... .

V.
Nabytem(am} (nabyt m6j mattonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze
przetargu - nalety podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: '" ......... nie dotyczy ............... .
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VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (nalety podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):
.................................................Nie dotyczy ...................................................................... ..
- osobiscie ...........................................Nie dotyczy .............................................................................. .

- wsp61nie z innymi osobami ..................... Nie dotyczy ............................................................................ .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i dochOd w wysokosci: .......... Nie dotyczy .......... ..

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

- wsp61nie z innymi osobami ........................................Nie dotyczy ..................................................... ..

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ............... Nie dotyczy ................. .

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ...

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

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): ..................... '" ........... Nie dotyczy ............................................ .

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

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

Z tego tytufu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ........... Nie dotyczy ....................... .

2. W sp6tdzielniach:
Nie dotyczy ............................................. .

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

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

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

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

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

Z tego tytutu osiqgnq.em(~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ............. Nie dotyczy .................... .
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3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:
..........................................................................Nie dotyczy ............................................................ .

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

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

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

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~am)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... Nie dotyczy ......................... .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ... 1)

zaj~c,

z podaniem

82914,36 zlotych wynagrodzenie z tytulu stosunku

pracy 2) 200 zlotych z tytulu pelnienia funkcji przewodnicz~cego komisji wyborczej ...................... .

IX.
Sktadniki

mienia

ruchomego

mechanicznych nalezy podac

0

wartosci

mark~,

powyzej

10.000 ztotych

(w

przypadku

pojazd6w

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

......... ... ............ .... Samoch6d Mitsubishi Outlander 2008 matzenska wsp61nosc majqtkowa ..................... ..
... ... ... ...... ...... ... ..... Samoch6d Toyota Corolla 2004 maJZenska wsp61nosc majqtkowa ................................ .

X.
Zobowiqzania

pieni~ine 0

wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym

zaciqgni~te

kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .........
........ 120.388,23 ztotych (stan na 31 grudnia 2014r.) - kredyt hipoteczny na

budow~

domu w PKO BP

SA Mtawa zawarty w dniu 15.06.2010r. na okres 180 miesi~cy. Oprocentowanie w dniu zawarcia
umowy 3,85% stawka referencyjna 2,20 p.p. Oprocentowanie kredytu stan na grudzier'l 2014r. 4,26%
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Powyzsze oswiadczenie sk{adam swiadomy(a), it na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Wieczfnia Koscielna 30.04.2015 r.

.~
... ~.k~
(podp's)

(miejscowosc. data)

2

3

Niew{asciwe skreslic.
Nie dotyczy dzia{alno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zwierzEi!cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.
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