
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekrctarza gminy, skarhnika gminy, kicrownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu /;n/;[d/;ij;}n »n gminn:}

;i prawnij oraz osoby wydajqccj decyzje administracyjnc w imicniu wojta

OSTROWEK dnia 26.04.2018

UWAGA :

1. Osoba skladajijca oswiadcxenie obowi^zana jest do zgodncgo z prawd^, staranne^o i
/.upclncgo wyptklnicnia kazdcj /, rubryk.

2. Jczcli pos/czegolnc rubryki nic znajduji} w konkrctnym pr/.ypadku zastosowania,
nale/,y wpisac »nic dotyczy".

3. Osoba skladaji|ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslie pr/,ynale/,nosc
poszczegolnyeh skladnikow majqtkowyeh, doehodow i zobow^zah do i n n j ; [ i k u
odr^bne^o i majatku objetego m ; i l / t nska wspomosciq majiftkow:).

4. Oswiade/.enic o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wier/ytelnosci pienieznc.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte si| informacje jawne, w e/.csci B zas informacje
niejawne dotyczqce adrcsu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, ni/cj podpisany/a/, JANINA HENRYKA SZCZECINSKA /ZARIiMBSKA
/ imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe/

urodzony/a/ 24.06.1955 w LUTUTOWIK

G M I N N Y OSRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SPORTU
W OSTROWKU

DYREKTOR
/micjscc zatrudnicnia. stanowisko lub iunkcja/

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia^ce funkcje publicznc /Dz.U.7 2017r poz.1393/
oraz ustawy z dnia 8 marca I990r.o samorzqdzic gminnym /Dz.U./ 2017r poz. 1875 /. /godnic
z art. 24 h tcj ustawy oswiadczam. ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskicj wspolnosci
majajkowej lub slant)wiqcc moj majqtek odrebny.

I.



Zasoby pieniezne :
- srodki pienie/.ne zgromadzonc w walucie polskiej :

36.000,00 WSP6LWLASNOSC MALZENSKA

- srodki pienie/nc zgromadzone w walucie obcej : NIP. POSIADAM

- papicry wartosciowe : NIK POSIADAM

nakwotc : NIE DOTYCZY

I I .

1. Dom o powicrzchni : 220 m2, o wartosci : 300.000,00 zt

tytut prawny : WSPOLWLASNOSC MALZENSKA

2. Micszkanic o powierzchni: N l l i POSIADAM m2, o wartosci : NTE DOTYCZY

tytut prawny : NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolnc :
rod/aj gospodarslwa : PROD. ROSI.INNA , powicr/chnia : 1,22 HA

o wartosci : 20.000,00 zl

rodzaj zabudowy : BUDYNEK GOSPODARCZY

tytul prawny : WSPOLWLASNOSC MALZENSKA

Z tcgo tylulu osiqgn^lcmtQlam) w roku ubicglym przychod i dochod w wysokosci

PRZYCHOD - 1.500,00 zl DOC! IOD -500,00 zt

4. Inne nieruchomosci :

powierzchnia : LAS - 0.67 ha

o wartosci : 10.000,00 zl

tytut prawny: WSPOLWLASNOSC MALZENSKA

111.

1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nalez.y podac lic/.b^ i cmitcnta
udziatow : NIE POSIADAM



udziaty te stanowi^pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce:

NIE DOTYCZY

/ lego tytulu osia.gnajem(e_tam) w roku ubicgtym dochod w wysokosci :

NIE DOTYCZY

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalczy podac liczbe i emitenla akcji:

NIE POSIADAM

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnajem(elam) w roku bicglym dochod w wysokosci :

NIE DOTYCZY

\

Nabylem(am) (nabyt mqj matzonek. /. wyla_czcniem micnia przynaleznego do j ego majijtku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samor/qdu
tcrytorialnego, ich zwia/kow lub od komunalncj osoby prawnej lub zwia/ku metropolitarnego
nastcpujqce mienic, ktorc podlcgato zbyciu w drodzc przetargu - nalezy podac opis micnia i
dale nabycia, od kogo:

NIE NABYLAM , NIE NABYL MALZONEK

VI.

1. Prowadze dziaialnosc gospodarcza/ (nalc/.y podac forme prawna. i pr/.cdmiot dzialalnosci):

NIE PROWADZF,

- osobiscie NIE DOTYCZY

- wspolnie /. innymi osobami N I E DO I YCZY

Z tego tytulu osia.gnqlem(elam) w roku ubieglym przychod i dochcSd w wysokosci :



NIL DOTYCZY

2. Zarza.dzam dzialalnosciqgospodarcza. lub jestem przedstawicielem pclnomocnikicm takicj
d/.ialalnosci (nalczy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

NIE ZARZADZAM .NIE JESTEM PRZEDSTAWICIELEM

-osobiscie NIH DOTYC/Y

- wspoinie z innymi osohami NIE DOTYCZY

- Z tcgo tytulu osia.gna.lem(elam) w roku uhicglym dochod w wysokosci:

NIE DOTYCZY

VII.

I .W spolkach handlowych (na/,wa, sicd/.iba spolki): Ni l ; JESTliM

-jcstem czlonkicm zarzqdu (od kiedy): NIE JESTEM

- jestem czlonkiem rady nadzorc/ej (od kicdy): NIE JESI'IiM

- jcstem c/tonkicm komisji rewizyjncj (od kiedy): NIE JESTKM

Z tcgo tytutu osiqgna,lem(ctam) w roku uhicglym dochod w wysokosci: NIE DOTYC/Y

2.W spotd/ielniach: NIE JESTEM

- jcstem czlonkicm zarza,du (od kicdy): NIE JESTEM

- jestem czlonkicm rady nadzorc/.ej' (od kiedy): NIE JESTEM

- jcstem czlonkicm komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

Z lego tytulu osiqgnajcm(efam) w roku ubicgtym doehod w wysokosci: NIE DOTYC/Y

3.W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq : NIE JESTEM
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- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIB JESTEM

- jcstem czkmkiem rady nadzorczej (od kicdy): NIE JESTEM

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): NIE JESTEM

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia luh inncj dzialalnosci /arobkowej lub zaj^c.
z podaniem kwot u/yskiwanyeh z kazdego tytulu:

ze stosunku pracy -61 957,38/1

IX.

Skladniki mienia ruchomcgo o wartosci powyzcj 10 000 zlotyeh (w przypadku poja/dow
mcchanicznych nalczy podac markc. model i rok produkcji):

CITROEN BEREINGO - 2005 r,

V

7,obowiay.ania pieniczne o wartosci powyzej 10 000 /lotych, w tym zaciqgnit^lc kredyty i
pozyc/ki ora/, warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiay.ku z jakim
/darzcnicm, w jakiej wysokosci):

NIE POSIAOAM

CZ^SC B

Adrcs /amics/.kania osoby skladajqcej oswiadczcnie:

OSTROWEK 162 98-311 OSTROWEK

Micjsce polo/enia nicruchomosci wymicnionych w punkcie II czesci A (adrcs):



Powyzszc oswiadczenie skladam swiadomy(a). iz na podstawie art. 233 § I Kodcksu karncgo
/.a podanie nicprawdy luh /atajenie prawdy gro/i kara pozbawienia wolnosci.

OSTROWEK, 26.04.2018
(micjscowosc, data)

....
(pod pis)

1 Nicwtasciwe skreslie
2 Nie doiyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolniclwie w zakrcsie produkcji roslinnej i zwierzccej, w formic i

zakresie gospodarsiwa rodzinnego.
1 Nic doiyczy rad nadzorczych spoldziclni mieszkaniowych


