
oSwADczENtE MAJATKowE
powiats, skarbnika powiatu, kierownika

powiatu,
x

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i z:upelnego frvypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisai .lnie dcfg
szt

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 pzynale2no56 poszczeg6lnycln sktadnikrtiw ma.iqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mat2erisliq wsp6ln{5ciq rna-
jEtkowq.

4. Otswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i

5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzyte

6. W czg6ci A o5wiadczenia zawafte sq informacje jaw
su zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz mi

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), JANINA MAI-GORZATA BRZESZKTEWTCZ (TARKOWSKA) ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.10.1957 r w Dgbem Wielkim

Zespol Szk6l Specjalnych im. Janiny Porazihskiejw lgnacowie - Dyrektor ,

nowiqce m6j majqtek odrgbny:

L

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej: 18 000,00 zlotych malzehska wspolnoSd majqtkowa

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY
na kwotg:

il.

1. Dom o powierzchni: 1) 150 m2, o wartoSci: 400 ty6 zlotych

majqtkowa,wlasno56

tytul prawny: mafzehska

2) dom 80 m, o warto6ci 100 ty5 zlotych tytul prawny :ma{Zehska wsp6lno5i majqtkowa,wlasno6c

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m', o wartoSci: NIE DOTYCZY tytul prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

roclzal gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartoSci: NIE DOTYCZY

rodzal zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

(miejsce zatrudnienia,

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sier
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.
ustawy z dnia 5 czenrvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowy
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, popoz. tzu, Nr bz, poz. bcu, Nr 11J, poz.964, Nr 153, po
z arL 25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodzAce w sktad malZeriskiej wsp6lno$ci majqtkowdj lub s;ta-



Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegfym pzych6d i dochod w wysoko5ci: NtE DOTyCZY

4. Inne nieruchomoSci:

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

o wartoSci: 600 tyS zlotych

tyliul prawny: malzefiska wsp6lno56 majqtkowa

il1.

Posiadam udzialy w spotkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ 10% udzialow w sp6lce: NIE DOTYCZY

ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DorycZy

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niZ10o/o akcjiw sp6lce: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: NtE DorycZy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku c,drgbnego) od Sk:ar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich aviqzk6i tln oO fo-
munalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -.naleay pfdae opis
mienia i datg nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

1. Prowadzq dzialalno5c gospodarczq' (nale2y poda6 formg prawnE i przedmiot dzialalno5ci): NllE DOTYGZy

- osobi5cie NIE DOryCZY

- wsp6lnie z innymiosobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnglem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: NIE DOTYOZY

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikierm takiej dfialalnoSci

(nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci): NIE DOTYCZY

osobiScie NIE DOTYCZY

- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: NIE DOI-YOZY

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NtE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

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

- jestem czlonkiem konnisjirewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: NIE DOTYCZ'Y

2. W sp6ldzielniach:

NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem racly nadzorczels lod kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

vt.



Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NtE DorycZy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

NIE DOTYCZY

- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NtE DOTCZY

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

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DorycZy

vir"

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
uzyskiwanych z kazdeg_o tytu.lu: dochody osiqgnigte z tytutu zatrudnienia w Zespole--Szk6l
lgnacowie kwota 99823,54 zlotych- malzefiska wlp6inos6 maiqtkowa,

lx.

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1o 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
podad markg, model i rok produkcji): Samoch6d osobowy marXi inevrolet, model Lacetti
malZefrska wsp6lnoSC majqtkowa

X.

Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej '10 000 z{otych, w tym zaciqgnigte kredyty ipozyc;zki oraz wfrunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w'laXi'e; wysoioSci): Nl'E DOTyCZy

czEsc B

podaniernf kwot
SpecjalnIch w

mechilnicznych haleZy
1,4, rdk produkr:ji-2005,



Powy2sze oSwiadczenie skfadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

lgnac6w, 22.04.2015 r
(miejscowo66, data)

1 Niewla6ciwe skre5li6.
' Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwiezgcej, w formie i zakresie
^ 

stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


