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OŚWłADCZENIE MAJĄ TKO'Wc
członka zarządu powiatur sekretarza powiatu, skarbnika pOWl.atU, kierow,nika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzając,ej i członka organu zarzą zaj,ącego
powiatową osObą prawną oraz osoby wydającej, decyzje adminis'tracyjne w imieniu
starosty1

Uwaga!
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego 2. prawdą, starannego
izu pełneg o wyp ełn ie,nia,każdej z tu bry k.
2. Jeżeli pOS2:czególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoso,wania, na~eży
wpi:s.ać "n te dQtyczy' .
3. Os,oba s ktadająca oświadC2ien ie obowiąza na jest okreśn Ć pR.yn a letność pos:l;cze-gól nyc h
składni k6w
majątkowych. dochodów I ZObOWlązań do majątku odrębnego i majątku 'objętego rnałZeńską
wspólnością
majątkową·
4. OśwladcMnie majątJkow·e dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. OświadC2enie maj.ątkowe obejmuje również wienyte'ności pieniężne.
6. W częś'ci A oświadc~enła zawarte są informacJ,e Jawne, w częśoi B zaś informacje niejawno
dotyczące ad resu
zamieszkania składajlącego oświadczenie oraz nljejsca położenia nieruchomośoi.

CZĘSĆA

Ja, niż:ej podpisana, Agnies,ka Renata Rusin z d. Radeda,
(Imion I nazwisko Dra, nazwisko rodowe)
urodzona 21.01.1974 roku W Kole
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - p.o, Dyrektor
tmiei;$te !<llfUdnienla. stal'łt)wis~olub funkcj.a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia, 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez.osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. (; 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy Z dnia
5 czerwca 1998 r. o semorząozle powiatowym (Dz, u.z 2017 r. poz. 1868), 2:godnie z,art, 25c tej ustawy
o:świadclam~że posiadam wchodząC9 w skład małżeńskie] wspólności mają kowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:
li.

Za'$.oby pieniężne:
- środki piel"ljęz.ne zgromadzone w walucie polskle]: Nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone IN walucie obcej: Nie dotyczy
- papie ry wa rtośclowe: Mie dotyczy
na kwotę: Nie dotyczy

II.

1, Dom o powierzchni: Nie dotyuy, O wartośei: Nie dotyczy, tytuł prawny: N~e dotyczy
2. Mieszkanie o powlerzchrd: 37194 mz, o wartości: 114.000,00 lł tytlII prawny: własność (wspólwł:asno!Ść
m a,łżeń,ska)
3. Gos poderstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: Nie dOtYCZ:Y1 powierzchnia: Nie dotyczy
O wartości: Nie dotyczy
rodzaj zabudowy: Nie dotyczy
tytuł prawny: N te daty czy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku IJ biegłym przychód i dochód W wyso kości: Nie dotyczy
4_ Inne nieruchomości:



•
powierzchnia: Nie dotyczy
o wa rtoścr Nie dotyczy
tyWł prawny: Nie dotyczy

iu
Pcsladarn 1.1dz iały w spółkach handlowych - na'leiy podać llczbę l emitenta udziałów: Nie dotyczy
udliaty te stanowią pakiet większy niż 10% udz~ałów w spćtce: NIe dotyczy
Z tego tytułu osiągnęła m w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: Nje dotyczy

IV.
Posiadam a keje w .spółkach imn d Iowy'ch - na leży podać liczbę iem itenta akcji: N ie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji 'IN spółce: Nie dotyczy
l tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegiym dochód w wysokości: Nie dotyczy

v.
Nabyłam (n abył mój mahene ki l wytą czenlern m ie nia przvna rei:n ego do jego mająt ku od rębnego)
od Skarbu Państwa. innej państwowe] osoby prawnej, jecnostek samorządu tervtortsłnego, ich
zwiąZków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
.zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia I datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

VI.

1, Prowadz'ę działalnoU gospodarczą~ (należy podać formę prawną i przedmiot dz.iałalnOcści): Nie dotyczy
- csobiścle N1e dotyczy
- wspólnie z innymi osobami Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód idochód W wysokości: Nie dotycz.y
2. Zarządzam dzia,łallnośclągospodarczą lub jestem przedstawtclelern, pełnomocnikiem takiej dzjał.alno5ci
(należy podać formę, prawną i przedmiot działalności}: Nie dotyczy
- osobiście NiE! dotyczy
- W,Spól nie z in ny1mi osoba mi NI e dałyczy
Z tego tytułl.J oSiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokcośoi: Nie dotyczy

VIII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyC2y
~ jestem cz.łonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czł·onlkiem komisji rewi:~yjnej (od ki~dV): Ni~ dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotycz:y
2. W spółdlie In iaC'h: Nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nl,e dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorcae]s (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem członkiem ~omisji rewizyjnej (od kiedy): Ni,e dotyczy
z tego tył ułu osiąg",~ł1!m w re ku ubiegły m dochód w wysokosd: N ie dotyczy
3. W fu ndacjach p rowa dzącvch cizla ta Iność ges poda rcz ą: Nle dotyczy
- jestem człon klem zarząd u ,Iod kiedy): N le dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotycry
- jestem członkiem komisji rewi'zyjnej (od kiedy): Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokoŚCi: Nie dotyczy

(ł
l



VIII.

Inne dochody oslągane l tytułu zatrudnienia lub innej ditiałalności zarobkowej lub zajęć, l podaniem
kwot uzyskiwanych Z każdego tytułu:
-za rudnienie w PCPR w Kole - 36.667,53 d

IX.

Skłaejn ikil mIenia ruchom ego O wa rtośct powyi:e j 10 000 złotych (w przypadku poj azdów mech an1cmych
należy podać markę, model i rok p(odukcji~: Nie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne O wartości powyzej 10000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udrlelone (wobec kogo, IN związku l jakim zdarzeniem, w jakiej wy&o~ośd):
-18.708,70 CHFw banku: PKOBPSAOIC 'IN Kole - redyt hlpoteczny na mleszkanie wspólnie z mętem
-1.300,00 zł w banku: PKOBPSAO/C w Kole - redvt odnawialny

Powyżs.ze o~wiadczente s!dadam śWICldomY(il), li na pcds e a .233 § ll<ode 5U mego za odanie
nieprawdy
lub zatajenie pri:lwdy grozi kara pozbawienia wolności.

Koło, 17,D8.2018r
(mieisw\\Il>sc, data I

l Niewłaściwe 5kreś IiĆ.
2 Nie dotyczy działalności \NYtwórczej w rojnic wle w zakresie produkCji roślinne] izwłerzęcej, IN· ormie
I zakresie gospodarstwa rodztnnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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