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Kołordnia 31.12.2018,.

Uwaga:
1. Osoba składająca ośwladczenle obowiązana jest do zgodneg,o z prawdą, starannego
i zupełneglo wypełnienia ~a:tde;z rubryk.

2. Jeżel,j poszczeg:ólne rubry:ld nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniaj naldy
wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oswiadczenie obowiązana jest okraśłić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowi~z:ań do majiątku odrębnego i majątiku objętego
malZe ńs ką ws pó lnośclą maj ątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pi,eni'ężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są inforrnacj,e jawne, w c2:ęś,ei B zaś informacje niejawne

dotyczące ad resu zamieszkan la skła daj ą cego ośw iadenn i,e oraz miejsc CI połeże nia
nieruch omośei,

CZI;ŚĆA

Ja, niżej podpisana, AgnJ -slka Renata Rusin 1. d, Radecka.
(imiona i rtaz ••••.isko (lr~l n~~'~~o rodow.el
urodzona .21.01,1974 roku w Kole
Powiatowe Centrurn Pornocv Rodzinie w Kole - p.o, Dyrektor
Iml4!j'!.te zatrudnienia, st~nowi$i(Q lub fu ~~cjil'

po zapoznanlu się l przepisami ustawy 1. dnia 21 sierpnia 1997 r..o ograniczeniu prowadzenia dnałalnośc:
gospodarcze] przez osoby pełniące funkcje publiczne [Dz. U, z 2017 r. poz. 1393~ onu ustawy z.dnia
S czerwca 1998 r. O samerządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art, 2Sc tej tlstal;llY
oświadczam, że posiadam wchoozące w skład rnarźeriskie] wspólności majątkowej lub stanowIące mój
majątek odrębny: ' .

I.

Zasoby pien ięż ne:
~ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie]: Nie dotvc y
- środki pienięine zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy
- papiery w3,to.ściowe; Nie dotyuy
na kwatę; Nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: Nie dotyczy, o wartości: Nie dotyczy, tytuł prawny: Nie d(')tyc~y
2, Mieszkanie o powierzchni; 37.94 rnz, o wartości: 114.000,00 zł tytuł prawoy: własność [wspólwlasność
maHeńskll)

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodars wa: Nie dotyczy, powierzchnia: Nie dotyczy
O wartosci:'N ie dotyczy
rodzaj l budowy: Nie dotyczy
tytuł prawny: Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym ~mvchód i dochód w wysoko~(i: Nie dorvc y
4, Inne njeruchornoścl:
powierzchnia: Nie dotyczy



o wartości: Nie dotyczy
tyt ul prawny: N ie dotyczy

III.

Posiaosrn udziały w spółkach handlowych - nalezv podać liczbę ierniten a udziałów: Nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet wi~ksly lI'lii 10% udziałów w spółce: Nie dotyczy
Z tego tyt uIu os iągnęła m w ro ku ubiegłym dochód w w vsokośc i: N Ie dotyczy

IV.

Posiadarn akcje w spółkach handlowych - należv podać liczbę iemltenta akcji: Nie dotyczy
-akcjf! te ~taMl'mą paklet większy nlz 10% akcji w spółce: Nie dotvezv
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

v.

Nabyłam ~nilbył mo] małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pa,ństwa, innej państwowe] osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ien
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolltalnsgo n3stępujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę r1,abycia, od kogo: Nie dotvczv

- VI.

1. Prowadzę działalność g05Podarclą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dzlatalnośct): Nie dotyczy
- osobiście Me dotyczy
- wspólnie l innymi osobami Nie dotyczy
Z tego tytu.łu osiągnęłam w roku ubieglvrn pr ychód idochód w \iVYsokości: Nie doty-czy
2. Zarządzam dzialallloścrą gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dliałarnośd
{należy podać 'formę prawną i przedmiot dzialajno~cil: Nie dotyczy
- oscb iści li:! N i:edotyczy
- ws pól nte z in nym l osobam i Nie dotyczy • .
Z tego tytulu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wy~okoscj:-lNje dotyczy

VII.

1- W spółkach nandlowych {nazwa, siedziba spółki]: Nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (cd kiedy): Nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonklem komisji rewi.tyjnej (od kiedy): Ni~ dotyc:zy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku I.Ibiegłym do Md w wysok0-5ci: Nie dotyczy
2. W .spó~dzielnjach: Nie do~yczy
- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy); Nie dotyczy
- jestem cztonktern rady nadzorczejs (od kiedy}: Nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejl (od kiedy): N i dotyczy
Z tego tytułu osiągnętam w roku ubiegłym dochód w wvsokości: Nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących dztalalność gospcdarcz ą; Ni dotyczy
- jestem człcnktern zarządu (od kledy): Nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorca j (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem członkrem komisji rewizyjnej [od ki€'dy): Nie dotyczy
Z tego tytułu oSiągnęlam W roku ubiegrym dochód w wysokości: Nie dotyczy

VIII.

Inn dochody osiągane l tytułu zatrudnieola lub Innej dzlalalnoścl aarobkowe] lub zajęć, z podaniem



kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- zatrudnienie w PCPRw Kole - 77 .530,80 d

IX.

Składniki mienia rudlomego o wartosc.i powyżej 10000 zlotvch (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): N ie dotyczy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zadągnięte kredyty i pożvczkl oraz
warunki, na jakich ws,tały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoscj),:
- 18.320,77 CHF w banku: PKO BP SA otc w Kole - kredyt hlpotecznv na mieszkanie wspólnie l mężem
·1.300.00 zł w banku: PKO BP SAOIC w Kole - kredyt odnawialny

CZEiŚĆ 8

Powvższe oświadczenie składam śwtadomvta). iż: na podstawie art, 233 § l Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wetnośc!

Koło, 26.04.2019 r
Imi~j~rOwó~, datd)

pfyr\! (DL J<;c\.

(pocl~i5f

I N iewtaściwe skreśl i ć,
2 Nie dotyczy dnałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcjl rosiinnej I zwlerzęce], w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
l Nie dotyczy rad nadzorczych .spóldzielni rmeszkantowvch,
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