Sztum, dnia 30.04.2026.r.
(miejscowos¢)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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Uwaga:
1.

Osoba skladajaca oSwiadcezenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.

2.

Jezeli poszczegélne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé "nie
dotyczy".

3.

Osoba skladajaca oSwiadczenie obowiazana jest okreslié przynaleznos¢ poszczegélnych skladnikéw
majatkowych, dochodéw i zobowiqzan do majqatku odrebnegoi majqtku objetego malzenskg wspdlnoscia
majatkowa.

4.

OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czeSci A oSwiadczenia zawarte sg informacje jawne, w czeSci B za$ informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a),

Aldona Laura Ruszkowska, Zembrzuska

V

(tmiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 grudnia 1971 roku w Sztumie
Szkola PodstawowaNr 1 im. Jana Pawia II w Sztumie, dyrektor szkoly
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2] sierpnia 1997r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby petnigce 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 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz

2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

z

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z

art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzgce w sklad malzenskie] wspdlnosci majgtkowej lub
stanowigce moj majatek odrebny:

I, Zasoby pieniezne:
- Srodki pienie¢zne zgromadzone w walucie polskie}: 65.000,00 zlotych

IL.
1. Dom o powierzchni: nie dotyezy m’, 0 wartosci: nie dotyczy .tytul prawny: nie dotyczy
2.Mieszkanie 0 powierzchni. 53 m’, o wartosci: 130.000,00 zlotych tytul prawny: wlasnos¢é malzeuska
3. Gospodarstworolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyezy..........0..0....
o wartosci: nie dotyezy........... rodzaj zabudowy: nic dOtyeZy....... cece ceeceseeneceneneeeseeees
tytul prawiry: mic MOtyeZy. ccc ccececscescecseeeecoeesceecaceeeceeseeecnseaeessiaseeeeseeeesaeeaeeeraeeesseneenens
Z tego tytulu osiggngtem (elam) wroku ubieglym przychéd 1 dochéd w wysokoSci:

nie dotyezy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 47 m? - mieszkanie
o wartosci: 245.000,00 zlotych

J

tytul prawny: wspdolwlasnosé

Til,
Posiadam udzialy w spdlkach handlowych- nalezy podaé liczbe i emitenta udzialow:
Nie dotyczy
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Iv.
Posiadam akeje w spéikach handlowych- nalezy podaé¢liczbe i emitenta akeji:
Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqggnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci: nie dotyezy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzaduterytorialnego, ich zwigzkéw lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujace mienie, ktére podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda¢ opis mienia i date
Nabycia, Od KOGO: oo. cccccccscseesceceseseseseeeesssececeesesesseseeecaaesecareeveaeeeeess
nie dotyczy

VI.
1. Prowadze dziatalnosé gospodarcza’ (nalezy podaé forme prawnai przedmiot dziatalnosci):
nie dotycz
= OSODISCIC

MIS COBYZY... cece cece cceeeceeeeeeceeecneececensereveneveseseeecseseescecsusessseseeesesensnasaseererenetsenere®

- wspolnie z inmymi osobami

Mie AOLVOZY.... eee cece tete tec eenee tee csne rene escseseetesssenesenasensnanecetececaees

Z tego tytulu osiggnalem(tam) w roku ubieglym przychdédi dochéd w wysokosci:

nie dotyezy

2. Zarzadzam dziatalnoscia gospodarczalub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takie}
dziatalnosci (nalezy podaé forme prawnai przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie

nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

nie dotyczy

VIL.

Z tego tytutu osiagnalem (elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokoSci: nie dotyezy...............
2. W spdldzielniach: nie dotyeZy........ eect cee eeee error eras teraeessasereeeeneesseneaaees

Z tego tytulu osiagnalem(glam) w roku ubieglym dochéd w wysokosei: nie dotyezy........ ee
3. W fundacjach prowadzacych dziatalnos¢ gospodareza:
nie dotyczy

VII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj¢¢, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: umowa o prace — dochdd 109.703/20 zlotych , zwrot z IKZE 356,91 zlotygh
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Skladniki mienia rachomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podaé marke, model i rok produkcji): nie dotyezy

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakie} wysokosci):
Kredyt mieszkaniowy - 152.000 zlotych - PKO BP O/Kwidzyn

CZESC B

Kodeksu karnego za podanie
Powyzsze oSwiadezenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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' Niewlasciwe skresli¢.
2 Nie dotyezy dzialalnosci wytworezej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzece),

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorezych sp6tdzielni mieszkaniowych.

