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osoby wydajC}cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Olesno, dnia 23 kwietnia 2019 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych sktadnikow

majCltkowych, dochodow i zobowiClzan do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego matienskCl wspolnosciCl
majCltkowCl·

4. Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltku w kraju i za granicCl.
5. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sClinformacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczClce adresu

zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

cz~st A

Ja, nizej podpisana, Dorota Janikowska - Mfynarczyk z.d. Janikowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 17 stycznia 1972 r. w Kluczborku

Starostwo Powiatowe w Olesnie
Naczelnik Wydziafu 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 dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: .

nie dotyczy
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: .

nie dotyczy



- papie ry wa rtosc iowe: .
nie dotyczy
na kwot~: .

11.
1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: tytuf prawny: .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 64,70 m2, 0 wartosci: 150000 zl tytuf prawny: wlasnosc

3. Mieszkanie 0 powierzchni:, 0 wartosci: tytuf prawny:

4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .
o wartosci: .
rodzaj zabudowy: " .
tyt uf praw ny: .
z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: .

5. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wa rtosc i: .

tytuf prawny: .

Ill.
Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
nie dotyczy

udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6ke: .

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

IV.
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ 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, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarCZq2(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie ,.

- wsp61nie z innymi osobami .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

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

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- 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 cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

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

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:
nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .



- jestem eztonkiem rady nadzorezej (od kiedy): .

- jestem eztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doeh6d w wysokosei: .

VIII.
Inne doehody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosei zarobkowej lub zaj~c, z podaniem

kwot uzyskiwanyeh z kazdego tytutu:

z tytulu: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Olesnie 80 515,51 zl oraz dodatkowej

dzialalnosci zarobkowej 6 802,10 zl

IX.
Sktadniki mienia ruehomego 0 wartosei powyzeJ 10 000 ztotyeh (w przypadku pojazd6w meehanieznyeh
nalezy podac mark~, model i rok produkeji):

Fiat 500 1.3 M-jet DCI rok produkcji 2007
Honda Jazz 1.4i rok produkcji 2006

X.
Zobowiqzania pienl~zne 0 wartosei powyzej 10 000 ztotyeh, w tym zaeiqgni~te kredyty i pozyezki oraz
warunki, na jakieh zostaty udzielone (wo bee kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosei):

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

pozostalo (na dzien 31.12.2018 r.) - 66510,81 zl



cz~sc B

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Olesno, dnia 23 kwietnia 2019 r.
(miejscowosc, data)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej zwierz~cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


