
OSWIADCZENIE MAJATKOWE ^

czionka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czionka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq oraz osoby

wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty^

Mi^dzylesie dnia: 29.04.2022 r.

Uwaga:

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majgtkowych, dochodow i zobowigzah do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnokiq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^ki A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF; BRONIStAW RUSINEK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 15.06.1975 w Bystrzycy Ktodzkiej

NADLESNICZY Nadlesnlctwa Miedzylesie
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu sIq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenlu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj

majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

-srodki pienlQzne zgromadzone w waiucie polskiej: 28 760 PLN

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 450 €



- papiery wartosciowe: nie dotyczy.

na kwot^:

II.

1. Dom o powierzchni: 104,83 o wartosci: 120 000 PLN, tytut prawny: wtasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni:

a) 84,63 o wartosci: 210 000 PLN tytuf prawny: wtasnosc,
b) 32,83 ml, o wartoki 100 000 PLN, tytut prawny: wtasnosc
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne - produkcja roslinna, powierzchnia: 42,54 ha
o wartosci:

a) wtasnosc stanowi 10,06 ha o wartosci ok. 380 000 PLN
b) dzierzawQ, uzyczenie oraz deputat stanowi powierzchnia 32,49 ha z czego : wtasnosc -10.06 ha,

dzierzawa: 28,40 ha, deputat rolny: 4.09 ha.

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 62 682,40 PLN
4. Inne nieruchomosci:

a) 578/lOOOcz. dziatki zabudowanej nr. ew. 122/1 (brak mozliwosci oszacowania wart, gruntu - wartosc wraz
z mieszkaniem podano w cz. Ha),

b) 422/1000 cz. Dziatki zabudowanej nr. ew. 122/1( brak mozliwosci oszacowania wart, gruntu - wartosc
wraz z mieszkaniem podano w cz. lib),

c) Dziatka zabudowana budynkiem wolnostojqcy do kapitalnego remontu lub rozbiorki o pow. 1818 m2
Powierzchnia: 1818 m2

o wartosci: 120 000 PLN,

tytut prawny: wtasnosc

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow: nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:...

Z tego tytutu osiqgngtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ,

V.

Nabytem od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo:

Komornik przy Sqdzi Rejonowym w Ktodzku SYG Akt. 3612/12 - licytacja komornicza z dnia 28.08.2017,
syg. I Co 1909/16. Lokal mieszkalny do kapitalnego remontu o pow. 32.83 m3 (wskazany w pkt. 11.2



VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqfem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form^ prawnq 1 przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

-osobikie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):



-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

1. Zatrudnienie w Nadlesnictwie Miedzylesie: 217 115,13 PLN brutto (netto: 194 268, 92PLN)

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoki powyzej 10 000 ztotycti |w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): Ciqgnik Zetor 16045 - 1982r

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotycti, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakicti zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki

1. Kredyt gotowkowy w SANTANDER z dnia 27.09.2018 na kwot^ 33 330 - zaciqgniQty na remont
mieszkania i zak. Gruntow. Wg tiarmonogramu pozostato do sptaty : 17 687,57 PLN (catkowita spata
kredytu 27.10.2024).

2. Kredyt gotowkowy z dnia 09.06.2021 na kwot^ 29 559 PLN. Do sptaty pozostato wg
tiarmonogramu: 32 716,05 PLN.

3. Kredyt liipoteczny PKO BP, kredyt zawarty w dniu 06.07.2016 na remont mieszkania, zgodnie z
tiarmonogramem do sptaty pozostato: 72 430,16 PLN.



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

1.

2.

3.

4.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

■^iejscowosc, data) (podpis)

^ Niewtasclwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej 1 zwierz^cej, w formie

1 zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




