OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Burmistrza miasta, zastępcy burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta,
kierownika jednostki organizaryjnej miasta, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego miastem osobą plw]e oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w
rmreniu burmistrzal
Ostrów Mazowiecka, dnia 26.09.2018r. r.
(miejscowość)
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ

wpisać "nie dotvczy't.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku objętego
maĘeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
'W częściA oświadczeniazawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
6.
do§czące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, niżelpodpisany(a), Dorota

BrzosteĘ

Jankowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 9 maja 1964r. w Trynosach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieżła Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej na stanorrisku
dyrektora szkoły
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

z dnia 2l sielpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przpz osoby pehriące funkcje publiczne (Dz.U. z2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art.
24htą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małZeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
po 7apomwniu się z przepisami ustawy

I.
Zasoby pienięme:
- środkipieniężre zgromadzone w walucie polskiej:

3 771zł -

w półwłasnośćmałżeńska

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: .,.............nie

doĘcry..

- papiery wartościowe:

..............

nie dotyczy

n.
Dom o powierzchni: .....100 m2, o wartości: 110 Offi zł (wg polisy na 0ó.03.2018r.)

1.

§rtuł prawny: Rep.ló77l102 nr 3111n2

- wsptłłwła§nośćmalźeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: 40 m2, o wartości:60 O{X}zł

§ćuł prawny: Rep.oAo' Nr 261312011 - własnośćodrębna
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .. nie ćloĘczy.., powierzchnia: ..........,.. nie dotyczy.....
... nie doĘcry.....
zabudowy:
..... nie dotycry.....
tytuł prawny: ................
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm

rcdzaj

przychód

i

dochód

w

wysokości:

4.Inne nieruchomości:
powierzchnia: 011680 ha wraz z mieszkaniem, 0105 ha wraz z domem o wańości:
ó0 000zł - wlasnośćodrębna, 110 000 zł - wsprółwłasnośćmałźleńska
tytuł prawny: akt notarialny Rep."A'o Nr 261312011, akt notarialny

Rep.l677ll02 nr 3l1r,l02

ilI.
Posiadam

udńŃ

w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

;";;;;;ffi

-J,

j'IL;.::;*ń;;*;

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
nie

w wysokości:.............

doĘczy

ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podac liczbę i emitenta akcji:
nie dotycz,y
akcje te stanowią pakiet większy niż l0Yo akcji w społce:
.

nie doĘcry

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......... nie dotycry......

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby pravłrej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zuliryków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

-::,::*:::::::"--;:ffi;-::,:::*]::::-::":::*,

YI.
Prowadzę działalnośćgospodarcąj (należy podać formę prawną

1.

i

przedmiot działalności):

i

dochód

- osobiście

wspólnie z innymi

-

Z

osobami

nie dotyczy

tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
nie doĘczy

w

wysokości:

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie

-

wspólnie z innymi

osobami

dotycry

.................;

...... nie dotycry.....

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
....... nie

dotycry.....

vII.

1. W społkach handlowych (naałła, siedziba

społki):

-;;;;**;;;;";T:;T
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

;.ilili'""*;
......... nie

niedoĘczY
dotycry.....

-

jestem członkiem zarądu (od kiedy):

-

jestem członkiem rńy nńzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
3. W fundacjach

prowadących działalnośćgospodarczą:

il;;;;;;;;;;il-I3,1

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_

_

nie doĘczy
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego q/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
........ nie

dotycry.....

vln.
Inne dochody osiągane z §ćułu zafudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych

z

kaZdego tytułu: z,a 2017r. 94807149

zł z Ętułlu zatrudnienia w Szkole

Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej,

ó3301,45

zł w okresie od

01.01.2018r

do 31.08.2018r. z §rtułu zatrudnienia w

Szkole

Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej,

Ix.
Składniki mienia ruchomego

o

wartościpowyzej 10.000 złoĘch (w prrypadku pojazdów

mechanicanychnaleĘ podaó markę, model i rokprodukcji): ...........

SEAT LEON-

1900 cm3 rok produkcji 2006, rok

nabycia-2011r,- wspóhnłasnŃć mażeńska

x.
Zobowiryaniapieniężre o wartościpowyżej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągnięte laedyty i pozyczki
ofaz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): PKO BP w Ostrowi Mazowieckiej ( kredyt budowlany (hipoteczny)

-

13 324

złna

dzień 31.08.2018r.

czĘŚC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ostrów Mazowiecka, 26.09.ża1 8r.
{miej cowość,data)
eślić.
' Nie dofyc zy działalnościwyfwó rczej w rolnictwię w zakręsię
produkcji roślinnej i zwięrzęcej) w formie i zakresię
gospodarstwa rodzinnego.
_
u
}.Iie dotyc zy rad nadzarczych spółdzielni mieszkaniowy h.

fu&..fu
(podpis)

