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,O|o,U1 
składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prarvdą starannego i zupełnego rvypełnienia

kaSdej z rubryk.
2,. JeSeli Poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypaclku zastosolvania, rlaleśy wpisac .,nie dotyczy,,.3, Osoba składająca oŚrviadczenie obowiązanajest określić przynaleŚność poszczegóInych składnikórv

majątkowYch, dochodów i zoborviązań do najątku odrębnego i majątkLr objętegó małŚeńską lrspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkolve dotyczy majątku lv kraju i za granicą.
5. Ośr.viadczęnie majątkowe obejmuj e równ ieŚ w,ierzl,telności pien ięŚne,
6, W częŚci A oŚwiadczeniazar.vafte sąinforrnacje jar,vne, w części B zaś intbrmacje niejtrwne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz nriejsca połoŚenia nieruchomości.

.Ta, n iŚ ej poclpi sany(a), Janina Janik. z donru Zarachowicz

(imiona i nazwisko oraz nazwisl<o rodowe)

urodzony(a) 01,07.1967 we Lwowie

D1,,rektor Nyskiego Domu Kultury im.W.Pawlik w Nysie
(miejsce zatrudnienia, stanorvisko lub filnkcja)

Po ZaPoztlaniu się z PrzePisami ustawy zdnia 2l sierpnia t997 r. o ograniczelliu pror,vadzenia działalności
gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczie (Dz. U. Nr 106, poz,679, z 199B r. Nr l 13, poz. 7t5 i

Nr162,Poz. 1126,z1999r,Nr49,poz.4B3,z2000r,Nr26, poz.306orazz2002r,Nrll3,poz,984iNr
Żl4.Poz.l806)orazustarwzdnia8marca l990r.osamorządziegrninnyrn(Dz.U. z2001r,Nr142.poz,
159l oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 55B,Nr 113, poz. 9B4, Nr l53, poz.127l iNr 214,poz.
1806), zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczarn, ze posiadam stanowiące mój majątek odrębny:

CZĘŚC A

I. Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej : ]6 536,00 zJoĘch
- środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej: 1000 ęwo
- papiery wartościowę: brak
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n.
1. Dom o Powierzchni:320 mLo o wartości: 350 tysięcy zł., tytułprawny: własność
2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: .... tytuł pravvrly:

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: I,1ha
o wartości: 80 tysięcy zł. rcdzaj zabudowy: zabudowania rolne
tytuł prawny: własnośó w jednej ttzeciej
Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychód,i dochód w wysokości: nie
osiągnęłam przychodu ani dochod u z tego tytułu.

4. Inne nięruchomości: powierzchnia: nie dotyczy .

o wartości:
tytuł prawnyr ....

uI.
Posiadam udziałY w spółkach handlowych - należy podać liczbęi emitęnta udziałów:

........nie dotyczy

udzińy te stanowią pakiet większy niż I0oń udzińow w spółce: . . . . . nie dotyczy

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. . nie dotyczy

IV.
posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.nie dotyczy

Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......... nie dotyczy
v.
NabYłem(am) (nabYł moj małżonek, zwyŁączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

::::::::::]: :::.ł:"r:r;:trgu-należy 
podać opis mienia i datę nabycia,od kogo:
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VI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{21 @a|e4 podaó formę prawnąi przedmiot działalności): .........

. nie dotyczy
osobiście nie dotyczy

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . . . . . . nie dotyczy

2. Zarządzan działalnościągospodarcząlńjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności);

osobiście. .... nię dotyczy

wspólnie z innymi osobami ,.. nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1. W spółkach handlolvych (narvła, siedziba spółki): . nie dotyczy

jestem człoŃiem zarządv (od kiedy): .. nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .. nie dotyczy

2. W spółdzielniach: ... nie dotyczy
jestem człoŃiem zatządu (od kiedy):

.... nie doĘczy
jestem członkiem rady nadzorczejl31(od kiedy): ... nie dotyczy

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy

jestem członkięm zarządu (od kiedy):

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami .,.... nie dotyczy



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: . . " .

nie dotyczy
VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

Nyski Dom Kultury - dochód

Działalność wykonywana osobiścię (w tym umowy o dzięła i zlecenia) nie dotyczy
Iwrc źródła- nie dotyczy
Łącznie dochód zarokZ)l4 -

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
,Y mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji): ..

Samochód osobowy marki KIA Soul, rok produkcji2009

X. Zobowiązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredyty i
poĘczki oraz warunki, na j akich zostńy udzielone (wobec kogo, w rwiązku z jakim zdatzeniem, w
jakiej wysokości): . . nie dotyczy
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[2| Nie doĘczY działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


