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Uwaga:
1. Osoba skladajCjca oswiadczenie obowiCjzana jest do zgodnego z prawdCj, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujCj w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'lca
oswiadczenie
obowiCjzana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych
skladnik6w
maj'ltkowych, dochodow i zobowl'lzari do majCjtku odrllbnego i majCjtku objlltego malZeriskCj wsp6lnosci'l
majCjtkow'l.
4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za graniq.
5. Oswiadczenie maJ'ltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienillzne.
6. W cZllsci A oswiadczenia zawarte s'l Informacje jawne, w cZllsci B zas Informacje niejawne dotycz'lce adresu
zamieszkanla skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZI;~CA
Ja, niiej podpisana,

Dorota Janikowska
(Imiona

- Mlynarczyk z.d. Janikowska

i nazwisko oraz nazwisko

rodowe)

urodzona 17 stycznia 1972 r. w Kluczborku

Starostwo Powiatowe w Olesnie
Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
(miejsce zJtrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz'lce w sklad malienskiej wspolnosci maj'ltkowej lub stanowiqce moj
maj'ltek odr~bny:
I.

Zasoby pieniEline:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej:

.

nie dotyczy
- srodki pieniEline zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

.

- papiery wa rtosciowe:
nie dotyczy
na kwott;::
11.
1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2,

.
.
0

wartosci:

tytul prawny:

2. Mieszkanie

0

powierzchni: 45,45 m2,

0

wartosci: 100000

zt tytul prawny: wsp6hYtasnosc

mat.i:enska

3. Mieszkanie

0

powierzchni: 64,70 m2,

0

wartosci: 150000

zt tytul prawny: wsp6hYtasnosc

mat.i:enska

4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzehnia:
o wa rtoSci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytutu osiqgnqlem(t;:lam) w roku ubiegfym przych6d i doeh6d w wysokosci:
5. Inne nieruchomosei:
powierzchnia: nie dotyczy
o wa rtosei:

.

tytul prawny:

.
.
.
.

.
.

Ill.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleiy podae liezbt;:i emitenta udzialow:

nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wit;:kszy nii 10% udzial6w w spoke:

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(t;:lam) w roku ubieglym doehod w wysokosci:

.

IV.

Posiadam akcje w sp61kach handlowyeh - naleiy podae liczbt;:i emitenta akeji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wit;:kszy nii 10% akcji w sp6ke:

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(t;:lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

.

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mali:onek, z wylqczeniem mienia przynalei:nego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich
zwi'lzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~puj'lce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podae opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. ProwadzEl dzialalnosc gospodarCZq2(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie

.

- wsp61nie z innymi osobami
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
(naleiy podac formEl prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osob iscie

.
.
takiej dzialalnosci
.

- wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy
- jestem czlon kiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czlon kiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

.

- j estem czlon kiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

- jeste m czlonkiem kom isji rewizyj nej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:

nie dotyczy
- jestem czlon kiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jeste m czlon kie m kom isji rewizyj nej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VIII.

Inne dochody osi<jgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

z tytulu: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Olesnie 74 082,64 zl oraz dodatkowej
dzialalnosci zarobkowej 3 645,91 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej
naleiy podac mark~, model i rok produkcji):

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

Renault Clio 1.5 DCI rok produkcji 2010
BMW 1161.6 rok produkcji 2005

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki
warunki, na jakich zostaly 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 31.12.2017 r.) - 74006,25 zl

oraz

cz~st B

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

Olesno, dnia 17 kwietnia 2018 r.
(miejscowosc,

1
2

3

data)

Niewlasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz~cej, w formie

