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OSwIADCZENIE MAJATKOwE
organizacyjnej

osob+

powiatu,

kierownika jednostki
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+re€IrjftH*imienir*++a+es$'1
Ignac6w, dnia 25.04.2017r
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannelgo
i zupelnego wypelnieniakaidej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalerZy
wpisad ttnie dotyczytt.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiryzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tlku
objgtego malzerfisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig:ine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za9 informar:je
niejawne dotycz4ce adresu zamieszl<ania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloierria
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ia, nizej podpisana, JANINA MALGORZATA BRZESZKIEI:WCZ (TAIIKOWSKA)
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodovve)
urodzona 13.10.1957t w Dgbem Wielkim
Zespol Szk6l Specjalnych im. Janiny Porazihskiej w Ignacowie - Dyrektor
(miej sce zatrudnienra, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o o;Jraniczeniu prowadzerria
dziaLalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr' 276 ,
poz. 1584) oraz ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4(lzie powiaticwym (Dz. U. 22076'r.
poz. 8I4 z p52n. zm.) zgodnie z art.25c te.i ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 4000,00 zlotych- rnalZeriska wsp6lnoS6
maj4tkowa
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
-

papiery wartosciowe:NIE DOTYCZY

il.
1.Dom o powierzchni: 150 m2, o warto5ci: 400 ty5 zlotych tytul prawny: malzeriska wsp6lno56 maj4tkowa

Dom o powierzchni: 80 m2, o wartoSci:
z.

100 ty6

zlotychtytul

prawnli

malLen:;kawsp6lnoSi maj4tkowa

Mieszkanie o powierzchni:NlE DoTYCZY m2, o warto6ci: NIE DOTYC,ZY tytulprawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartoSci:

NIE DOTYCZY

rodzaj zabudowy : NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DoTYCZY

Ztego tytutu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:

4890 mz

( dnatki

budowlane

i

dzialki na kt6rych znajduj1 sig domy )

o warto6ci: 700 ty5 Aotych

tytul prawny: malzeriska wsp6lno6i maj4tkowa

IIr.
Posiadam udziaLy

w

sp6lkach handlowych

-

nale|y podad liczbq

i

emitenta udzialSw:

NIE DOTYCZY
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz I0%o udziaNow w sp6lce: NIE

DO'|YCZY

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE, DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbg i emitenter akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o akcji w sp6lce: NIE DOTYCZY
Ztego tytutu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

V.

Nabylam (nabyl m6j mal|onek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstw4 innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich mvrqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycru w drodze ptzetargu - naIe|y podai opis mienia i datg ntrbycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

VI.

1.

Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz{ (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
NIE DOTYCZ,\/
- osobiScie NIE DOTYCZY
- wsp6lnie zinnymi osobami NIE, DOTYCZY

Z tego tytulu osi4gngtam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokofci: NIE DOTYCZ

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem., pelnomocnikiem
dzialalnoSci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY
- osobi6cie NIE DOTYCZY
- wsp6lnie zinnymi osobami NIE DOTYCZY
Ztego ty-tutu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

tak.iej

VII.
1.

W sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem
czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY
-

2. W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy):NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadz4cychdzialalnoll gospodarcz4: NIli DOTYCZY
- jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NIE DOTYCZY

Ztego tytutu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: NIE DOTYCZY

vIIr.

Inne dochody osi4gane z tytuLu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ku2dego tytulu: dochody osiqgnigte z tytulu zatrudnienia w
Zespole Szk6l Specjalnych im. Janiny Poraziriskiej w Ignacowie, ku,ota 92501,70 ztotych matzefska wsp6lnoSi maj4tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyhej 10.000 zlotych (,'.v przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y poda6 markg, model i rok produkcji): sanLoch6d osobowy marki
Chevrolet, model Lacetti 1,4 rok produkcji 2005- mal2eriska wsp6lnoS6 rnaj4tkowa

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
t poZyczki oraz warunki, na .iakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z .jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokoSci): NIE DOTYCZY

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2na podstawie art.233 ,$ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pralvdy grozikara pozbawienia wolno5cii,

Ignac6w, 25.04.2017r
(miejscowo6C

i

data)

;t{Uuwrr,,u1
/j(nodnis)

I NiewlaSciwe skre5li6,
2

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcj i roSlinnej i zwierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3
Nie dotyczy rcd nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

