
ZAŁĄ*ZNIK Nr 2 
ośWADcZENlE MAJĄTK.*E

wójta, zastępcy wójta, sekretar-za grniny, skarbrlika gminy, kier-ownika jednostki orgai-ti7,Fc;vjnej gminy,

osoby zańąózają'cej i członka organd zarządzającego gminną. osobą prawną oraz osoby wYdającej
decyzje administracyjne w imieniu wó|ta1 '.l . r\'-ł;

u:ił.yŁ;.*jil"j1l*,dnią,-/,l,,,]l,,l,*tv41r
{Ę)!ejsCnWośc)

Uwaga;
r, dsoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra,.vdą, staianneEo i zupełnego r',ypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poŚzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ 'jn!e d9]Łq!y:.
3^ o*obaskładają-ca oświaJczenie obowiązana jg§t 6k.sślić; prz}rnależiióŚĆ poszczegóiiiycli składliików
majątkowych, ooćnooow i zobowiązań do majątku octrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnoscią
majątkową.
4. Óświadczenie majątkowe dotycey majątku w kraju iza granicą.
5, Oświadczenie majątkowe obejrnsS również wienzyteiności pieniężiie,
6. W części A oświałczenia zawir,§e*ą inforrnacje javyne. w eześci B zaś informacje niejawne dotyczace adresu
zannieszkania składającego oświad*.us$ie oraz nniejsca położon!a nieruchomości.

czĘŚc A
ja, nizej pocipisany(a), ińałgorzata Janiszek , Acjamecka

(!niona inazwlsko oraz nazwisko !-odolryei

urodzony(a) 24,04.1967 r. W Żyiaidowie
§zkoła Podstawowa we Wręczy - d5lrektor,..,

(mieisce zatru.Jnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznairiu się z przepisanii ustawy z diria 2] sierpnia 'i997 r. o ograniczełiit-i prowadZeiria działai1-1OśCi

gospodarczej przez osoby pełniące fułkcje pub|icżne {Dz, U, z2a17 r, poz. 1393) oraz u§tawY z dnia
Ó marca rv9Ó r, o sa!.no!-zącz!e grn!nnyi,!,} (Dz.U. z'ż|J1 / | płz. 18i 5). Zgodnie zał.24n tej U§tawy

oświadcżam, źe posiadam wchodeące w skład rnałzeńskiej wspólności majątkowej iub starlowiące mój

llld]ąteń UulęDIly,

l.
?^__L.. _:^^:^i^^.Z-cl§UUy plEl llęZl lę.
* środki pienięzne zgromadzone w walucie oolskiej: 80 000.00 zł. Słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.

* ś;,ocii<i pieniężne zgroffiadzone w walucie obcej. fiie dot_vcz:v

- papiely wańośoiowe. i-lie elotyczy

ll.
1. Dom o powierzchni: 168 m2, o wartości: 500 000,00 zł, tytuł prawny: wła§nośc
2, l!4ieszt<an|e o pcwlerzchnl: nle dotyczy m2, c ,f,/artcscl: ...... tytuł prawny,

S. OospoJai=i*o rorn'"
rodzajgo§podarstwa. nie dotyczy , powierzchnia: ....",...,.. ,.

s \AJa!,tcści:
rodzaj zabudowy:,,,..,.....
tytuł prawny: ......... ,,.".,.,

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) v1,,, róku ubiegł,im przJ-chod i dochód ,ff v/ysokości:
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 0,3220 ha działka

o wartości: 200 000,00 zł

lrrirlł nrewńv wł;ąslrośr:.!,-,r, -""J, "

na kwotę:



ałi

lll,
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

nla.l^l\ra7\,

udziały te stanowią pakiet większy nż 10a/o udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l\/

Posiadam akcje w sprrłkach handlowych _ nalezy podać |iezbę i emitenta akeji:

l\le uoryczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 1aoh akcjiw §połce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v
Nabyłem(am) (nabył mój maĘonek, z wy-łąezeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwoweiosoby prawnei, jednostek samoządu terytońalnego, ich

zv,liązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropo|italnego następujące mienie, ktÓre podtegało

zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

_:^ f ^1..^-,,..tllc uutyl,4y....

Vl.
1. prowadzę działalnośc gospodarcząz (naieży podac formę prawną t przedmtot dzlałainoŚci).

Nie dotyezy

- osobiście ..

* wsBolnie z innymi osobami ...-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam),"v roku ubległym przychod i dochod w wysokości: .,......,,,,....,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleź_v podac formę prawną i ,oi,zedmiot działainości): nie doty"czy-

- osobtscle ,.

-,".pOi-= i i.-y,*i 
"r"U"*i.,

Z tego §,tułu osiągnąłem(Sam) rłr roku ubiegłym dochóC w wysokości:

vii.
1, W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)



- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy),

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.....,",..

2. W spółdzielniach:
Nia dnfirnzrr

* jesteni członkiei-n zarządu (od kiedy): ,.....,..

* jestem człotikiern rady rradzorczej3 (ocl kierly);

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tfiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfym dochód w wysokości: ....,,...

3, W fundacjach prowacizących działainośc aospoaarczą.
*;^ J^ł.,^-,,

... .,.,.l llE uulvUŁv

* jestem członkiem zarządu {od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcej(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedv):

Z tego t,v,tułu osiągnałem(clam},"v i,oku ubiegiv,m docnód w wl;sokosci: ..,,..-...,.,.,., ..

Vlll,
inne dc,chody osiąEane z tytułu zatrudnienia iub innej
kwot uzvskiv.,anych z kazCego tvtułu:

J-i-t_l*^4^i
uzldtdll lu§ul lb",Ąlub zajęć, z podaniem

Umowa o pracę w Szkole Podstawawej we Wręczy -
Umowa o pracę w Publicznym Przedszkolu ,,Bajkowa Kraina" w Mszczonowie

lX"
Składnikimienia ruchomego o wańościpowyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podac markę, model i rok produkcji): ... .....,.,,,..

nia riatrrazrri ilv vvU vA,

x.
7obowiązania pienięzne o wartości pc,wyze.J 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyt;l i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości):

Kredyty w banku Credit Agricoie:

- 2a172,04 zł. do 7,a1.2025 r.

- 19i90,7i ź. do 7.05.ż026 r.

- 11521 60 zł t1o 21.a9.2a26 r,

lao

-__^Ll-^.,._:ćdlUu^UWcJ



- 59734,4Ą zł, do 7.0,9.2026 l

.{i

pu Z9\3r9,,.- 7- _

llszczcnc,"^;, 28.a4.2a22 r
(,]]lejsLUWo5U ddiai

1- Nte,Maści,re g-Jeśiić_
2 Nie dotyczy działalności wytwórcze.i w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

l zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 
-Nie 

doty'czy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

(podpiś)


