
czlonka zarz~du powiatu, sekretarza pO'Niatu, skarbnika powiatu,
kiero'Nnika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz~dzaj~cej

i czlonka organu zarz~dzaj~cego pO'Niato'N~ osob~ pra'Nn~
oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

U ~1~4,3.w{~
Q;~, 02;,MI'1

QJJ
Olesno 22 marca 2017 r.

....................................... dnia .
(miejscowos6)

UWAGA:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupeinego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczego/ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na/eiy
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przyna/einosc poszczego/nych
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrf#bnego i majqtku objf#tego
malienskq wspo/nosciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzyte/nosci pienif#ine.

6. W CZf#sciA oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w CZf#sciB zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomosci.

CZ~5C A

Ja, nizej podpisany(a), Dorota Janikowska - Mfynarczyk z.d. Janikowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 17 stycznia 1972 r w Kluczborku .

Starostwo Powiatowe w Olesnie
Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzia~alnosci gospodarczej przez osoby pe~niqcefunkcje publiczne (Oz. 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 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie
powiatowym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 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), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sk~ad ma~zenskiej wsp61nosci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odr~bny:
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I.
Zasoby pieni~zne:

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: .

.................................................................... nie dotyczy .

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot~: .

11.

1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: .

tytut prawny: .

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 45,45 m2
, 0 wartosci: 100000 zt

tytut prawny: wsp6lwfasnosc mafzenska

3. Mieszkanie 0 powierzchni: 64,70 m2, 0 wartosci: 150000 zt
tytut prawny: wsp6lwfasnosc mafzenska

4. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: .

o wartosci: .

rodzaj zabudowy: .

tytut prawny: .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .

5. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: .

tytut prawny: .

Ill.

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tce: .

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

2



IV.
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podacliczb~ i emitenta akcji: .

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6ke: .

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .

V.

Nabyfem(am) (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re

podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: .

2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej

dziafalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .

VII.

1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): .

nie dotyczy

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): .
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy

- jestem cz~onkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cz~onkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jestem cz~onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytu~u osiqgnq~em(~~am) w roku ubieg~ym doch6d w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadzqcych dzia~alnosc gospodarczq: nie dotyczy

- jestem cz~onkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cz~onkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem cz~onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytu~u osiqgnq~em(~~am) w roku ubieg~ym doch6d w wysokosci: .

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytu~u zatrudnienia lub innej dzia~alnosci zarobkowej lub zaj~c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytu~u:

z tytulu:

zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Olesnie 75 066,76 zl

IX.

Sk~adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 z~otych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): .

Renault Clio 1.5 DCI rok produkcji 2010

X.
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 z~otych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zosta~y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, W jakiej

wysokosci): 85 000 zl - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO Bank Polski S.A., do

splaty pozostalo (na dzien 31.12.2016 r.) - 81 422,07 zl
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Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Olesno, dnia 22 marca 2017 r.

(miejscowosc, data)

2

3

Niewlasciwe skreslic.

Nie dolyczy dzialalnosci wylw6rczej w rolniclwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i zakresie gospodarslwa rodzinnego.

Nie dolyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

,
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