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OSWIADCZENIE MAJATKoWE

w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki orqanizacvinei qminv,

osoby zaEqdzajqcej i czlonka organu zarz4dzajqcego gminnq osobq prawne oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

...Gdynia....., dnia ...26.09.2017..... r.

(miejscowos6)

Uwagai

1. osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawde, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk,

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6
"nie dotvczv",

3. osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w majetkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majatku odrebnego i majqtku objetego
matiefi skq wsp6lno6ciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wiezytelnosci pienig2ne.

6. W czgsci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), ....AGNIESZKA RYMASZ (RUDZKA)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....17.12.1975....... w ...........GDYN1...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orazz 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzje gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

orcz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1'13, poz. 984, Nr 153, poz. 127'l i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z arl. 24h te! ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad maizeiskiej

wsp6lnosci maiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odr?bny:

&



t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucle polskiej: ....,...........82 500 21....................

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: .........5 500 USD .....................

- papiery wartosciowe: ................... Akcje TESGAS S.A..................

II,

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto6ci: nie dotyczy tytul prawny: ....nie dotyczy...............................

2 Mieszkanie o powierzchni: 66,30 m2, o wartosci: 4OO OOO zl..tytul prawny: .notarialny akt wlasnosci u!",lif';asrn{c/
3. Gospodarstwo rolne: &o;,e{rl

rodzaj gospodarstwa nie dotyczy, powierzchnia: nje dotyczy o wartosci: .......... nie dotyczy,..........

rodzaj zabudowy: ...........niedotyczy........,...tytulprawny: ........,... nie dotyczy.................

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. lnne nieruchomosci:

III.

':":::' :::::'-:::::::: T::"-:": : ::::': ::::: 1"::: :::l::::l ll'i"- lll ll""ll

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz10Vo udzialow w sp6lce:...,................ nie dotyczy........

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubjeglym doch6d w wysokosci: ........ nie dotyczy.................................

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od

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

komunalnej osoby prawnej nastepujQce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podad

opis mienia idatq nabycra, od kogo: ...... nie dotyc2y...........

ut
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1. ProwadzQ dzialalno66 gospodarczq2 (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnosci)j ...................,.

nie dotyczy

- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami ..,....... nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoscj: .... nie dotyczy................

2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): ............. nie dotyczy...........

- wsp6lnie z innymi osobami ..... nie dotyczy.....

Z tego tytulu osiqgnqtem(dam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...... nie dotyc2y................................

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .... nie dotyczy...........

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ................. nie dotyczy...........

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy....

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .,., nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach:

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .... nie dotyczy......

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... nie dotyczy......

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy.................

3. W fundacjach prowadzQcych dzialalnoSC gospodarczq:

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ..... nie dotyczy...........

- jestem czlonkiem .ady nadzorczej (od kiedy): ... nie dotyczy.......

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... nie dotyczy......

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...... nie dotyczy.................

VIII.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub 2196, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tytulu: zatrudnienie w Przedszkolu nr 49 w Gdyni - 5 278,80 zl

tx.



Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y poda6 marke, model irok produkcji): .....samoch6d osobowy Opel Astra rok produkcji

2006.....................

X,

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczkil otaz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkaniowego podanego w punkcie 11.2. na kwote 226 000 zl zostalo do

sptaty 83 ooo 2t.....34{X..?Kq.?f . s-A . .

czESC B.

|,,.,,.,.,.,,..,,.,

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

......Gdynia, 26.09.2017.........

(miejscowoso, data)

&{* A(*t'-t
(pooprs,)

' NiewlaSciwe skresIi6.
, Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwle w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezqcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych


