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I , I Ln.Fscowosc,
Uvrag a:

'l' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgod ego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie-
nia każdej z ru bryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym p.zypadku zastosowania, należy Wpisać ..nie dotv-
czv" .

3' osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest okreśiić pfzynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębneEo i majątku objętego n'lałżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4' ośWiadczenie o stanie majątkowym doiyczy majątku w kraju iza granicą.

5' ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież Wierzyte!nośĆ; pieniężne.

6. W części A oświadcŻenia zawańe są informacje jawne, w części B Żaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomośc!.

częŚc e

Ja nizej podpisany(a) Janusz Janiak

ulodzony(a) 05'06,1 962r' W JarosławiU

l'ZRB W Jarosławiu ,pracownik budowlany 'radny gminy Rady G;niny Rozviienica
(mielsce zatrudnienla stanolv skc iub funhcla)

pC zapoznaniu się z przep]sami ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz'U z 2aU r' Nr 142,
poz. i591 otaz z 2A02 r. Nr23, poz. 22A,Nr62, poz. 558, Nr 1 13. poz.984, Nr 153, poz^r271iNr214, poz. 1806),
zgcdnle z ał' 24n Ej ustawy cŚWiadczam' Że posiadam WchocŻące W skład małZeńsK]ej WspÓlności majątkowej
lub stanowiące mÓj majatek odrębny:

L

Zasoby pien ięZne:

- Środk] pienięzne gromadzone W WaiUcle polskiej: 200'00Zł

- Śrookl pien;ęZne gicmadzone w rvalucie obcej: nie dotyczy

- pap]ery WałoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę: nie doiyczy

.

Dom o po\^/jerzchni: 88 m2, o WartoŚci: 80000zł

iytuł prawny: WspÓłVlaSnoŚc - rnałzeńska Wspólnośc mają1kow3

lr1ieszkanie o powierzchni' nie dotyczy m2' o Wartości: nie dctvczy

iytuł pra\r/ny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne.

rodzaj gospodarsiwa: wspÓlne, oowlerzchnia: 1'26ha

o Wańości: 5000 Zł

rodzaj zablrdcwy: dor'r"r z pkt !i Doz. i drewniano-murowan)/ sialnia,
_vtJ, p'a '/ły Wsoił\,VłeSnoŚc -ia;Zeis{a WSpÓlnośc rra,cT.

7 iego t':J u os|ą]^ale"n(ełaf ' ronuŁiffi'i..r,J'F
inne nieruchonrości:

stodcła

W vJ'lsokości: upte\ń/a na potrzeby Własne

,.nieszkainvnr z pkt li pcz. 1po\Ą/ierŻchnia: 0,09 ha działka btldow|ana zabudovr'ana do.']er

o wartości: 900zł

tytuł prawny: WspÓJwłasnośĆ .nałzeńska WspolnoŚc ma]atKowa
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i.

1. PoSiadan] udziały V/ spÓłkach handlowych z udziałem gnrinnych osÓo prawnych i!b przedsiębiorcÓW, W ktÓ-

rych Uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta udziałÓ\l/'

nre dotyczy

-d7iaIy te Stanowią pa\let WięhSZy nlż 1,0% udziałÓw W Fpó,Ce ^n 
e ootvcŻV

Z lego iytJłu osiag1a.en(e,an l u, l-ok".{łdŁ!'łhHłao"no"]u_I*horc'' l ie 'lotyczv

2 Posiadam udziały W innych spÓłlach hqndlowych - na]?Ży pQdac liczbę i emitenta UoZiałÓW: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) * r.olu 9Jł$$ffio"noa1ffixosc: nie dotyczy

lv.

1 Posiadarn akcje w spÓłkach handlowych z Udziałem gnn]nnych osÓD prawnych lUb przedsiębiorcÓW, w któ-

rych Uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akc]j

nLe dotyczy

akc.e te Sta1owia pa| et wieksŻy n'Ż 1a:k akqi w soółce ąe o':r'ic:y

Z teg o tytułU osiąg n ąłe m (ęła m ) uu ro t u ssff oo8ilóósr}y sc rcsci,

2' Pos]adarn akcje w innych spÓłkach haĘdlowych - \alezy ppdać ]iCZbę

Z teg o tytułU osiąg nąłe m (ęła m )'r.o r u Us$sooJott*}=: kosci :

nle dotyczy

i emitenta akcji. nie dotyczy

nle dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mÓj małZcnek, Z wyłączeniem mienia przyna|eznego co jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek san']oizacu tei)/torialnego' ich zWiąZkÓW lub od komu_
nalne] osoby prawne] następujące mienie, ktÓre podlegało Zbi/cil-] W drcdŻe przetargu - |aleŻy podać opis mie-
n]a ldatę nabycia, od kogo: nie doiyczy

vt.

1. ProWadZę działalnoŚc gospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedrn ct działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspÓ '']le Z '-r i'n osobam; 1 e ootVcZV Y \
Z tego tytuł'J oS jągnąłem(ęłam) 

", 
roou hsff'prryblhJfnoo rV wysokoŚci: nie Cjotyczy

2 Zarządzan' dz]ała]ncŚcią gcspodarczą lub jestem przedstawicie|em pełnomocn ikien'] iakiej działa|noŚci (na-
iezy podac formę pi"awną i przedmioi działalnoŚci): nie dctycz!,

csobiście nie dotyczy

wspoln e z innymr osoban' nre dotv,czv L \'lł,{r:0ru/t'. .-1*-\
Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) y" 16(9 llhiaiJłyłn]f,odhód w wysorcści: nie cotyczy

v .

V'/ spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): nie dotyczy

- jestem cŻłonklem zarządu (od kiedy): nje dotyczy
.._ jestem członkiem Gdy nadzarczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczv

Z tego tytułU osiągnąłem (ęłam) W roku ubiegłym pŻychÓd ioochÓc W WysokoŚci: nie dotyczv

vH.

lnne dochody osiagane z tytułU Zat]"udnienia lub innej działalnośc| Za.cbkcwej lub zajęĆ, Z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego \ĄułU: dochodyZa okres od 01,01'2014 r aa dn]a 31.c8,2014 r'pi'aca zawodowa 13283'94
zi zldochÓd brutto, dieta4000zł, praca Zawodowa Żony 285i2'cc Z1 dcchÓd brutto - małzeńSka WspÓlnoŚÓ
nTa]ątkowa

tx.
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składniki mienia ruchomego o WańoŚci powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdÓW mechanicznych na|ezy
podac markę, model i rok produkcjj):

x.

Zobowiązania pienięŹne o Wańości powyzej 10 000 złotych' W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej WysokoŚci): 44000zł kredyt
mieszkaniowy pozostało do spłaty 23882'a0 zł kredyt obrotowy _ 9000 zł - remont i rozbudowa budynku
mieszkalnego- BS RoŹwienica -małzeńska WspÓlnoŚć majątkowa

czĘŚc B

PowyŻsze oŚWiadczenie składam ŚWiadomy(a), iŻ na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia WolnoŚci'

-RoŹWienica 17'09.2014r.
(miejscowość' data)
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