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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisaC ..nie dotv-
czv".

3. Osoba skladajEca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mat2efskq wsp6lno5ciE ma-
jqtkowq.

4. O6wiadczenie maJqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czESC A

Ja, nizej podpisany(a), JANINA MAI-GORZATA BRZESZKIEWICZ (TARKOWSKA) 
,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.10.1957 r w Dgbem Wielkim

Zespol Szk6l Specjalnych im. Janiny Porazir'rskiej w lgnacowie - Dyrektor ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoS;ci go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, poz, 1592 orazz 2002 r. Nr 23,
poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr'153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zl3odnie
z ar1.. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub sta-
nowiqce m6j majqtek odrgbny:

L

Zasoby pienig2ne:

- srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 17 000,00 zlotych - \"li\f Zt:{r'lllt-t

- Srodki pienig2ne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY
na kwotq:

lt.

1.

2)

2.

Dom o powierzchni: 1) 150 m2, o warto5ci: 400 tyS zlotych tytu{ prawny: malzefrska wsp6lnoSc,.majqtkowa,-q,;11:llU(\

dom 80 m, o wartoSci 100 ty6 ztotych tytul prawny :matzefiska wsp6lnoSd majqtkowa, -'1frr1::ri)(lrt f/ l';'
Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartoSci: NIE DOWCZY tytui prawny: NIE DOTYUZY

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOWCZY, powiezchnia: NIE DOTYCZY

o wartoSci: NIE DOTYCZY

rodzal zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i dochod w wysokoSci: NIE DOTYCZY
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4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia 3720 m (dzialki budowlane i dzialki na kt6rych znajdujq siq domy)

o warto6ci: 600 ty6 zlotych

tytut prawny: malzeriska wspolnoSc majqtkowa

ilt.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udzial6w w spolce: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NtE DOTYCZy

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcjiw spolce. NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTyCZy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj mafZonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-
bu Panstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis
mienia i datq nabycia, od kogo. NIE DOTYCZY

vt.

'l . Prowadzq dzialalnoSc gospodarcz q2 (nalezy podac formq prawnA i przedmiot dzialalno5ci): NIE DOTYCZY

- osobi6cie NIE DOTYCZY

- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: NIE DOWCZY

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci): NIE DOTYCZY

osobi5cie NIE DOTYCZY

- wsp6lnie z innymiosobami NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(9{am)w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

vil.
'1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rany nadzorczej(od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam)w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

2. W sooldzielniach:

NIE DOTYCZY

-lestem czlonkrem zarzqdu (od kiedy): NIE DOryCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3lod kiedy): NtE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej(od kiedy). NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod w wysoko5ci: NtE DOTYCZY



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSc gospodarczq:

NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

-lestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(9{am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NtE DorycZy

vlil.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzia{alnoSci zarobkowej lub zajgt, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: dochody osiqgnigte z tytulu zatrudnienia w Zespole Szk6l Specjalnych w
lgnacowie, kwota 93022,98 zlotych- malZefrska wsp6lno56 majqtkowa.

tx"

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych rralezy
podaC markq, model i rok produkcji): Samoch6d osobowy marki Chevrolet, model Lacetti '1,4, rok produkcji-2005,
maizefi ska wspolnoSC majqtkowa

X.

Zobowiqzania pieniqZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poZyczki oraz warunKr,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiejwysokoSci): NIE DOTYCZY

czEsc B

,&



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanre nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

lgnac6w, 29.04.2014 r
(miejscowo56, data)

fa'utt,.tfi1
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' NiewiaSciwe skreSlic.

' Nie dotyczy dzialalnoSci wyh,rrorczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodar-

^ 
stwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


