
wqta, zastgpcy wbjta, sekretarza gmlny, skarbnlka gminy, kierownlka jednostkl organlzacyjnej gmlny, 
osoby zanqdzajqcej I czlonka organu zanqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej 

decyzje admlnlatracyjne w imleniu w6jta ' 

SEROCK, dnia 17.04.2018 r. 
(mle]wowo6e) 

Uwaga: 
I. Osoba sktadajqca dwiadczenle obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zuphego  wypdnlenla W d e j  z mblyk. 
2. Jeteli poszczeg6lne mbryki nle znajdujq w konkretnym ptzypadku zastosowanla, naleLy 

wpisaC ,.nle dotvczv". 
3. Osoba skladalaca 04wiadczenie o b o w i e n a  jest okre4llC pllynaletno46 poszczeg6lnych 

skladnlk6w majqtkowych, dochod6w I zobowiqiah do majqtku odrgbnego I majqtku objqtego 
rnatfehskq wsp6lno4ciq majqtkowq. 

4. O4wladczenle majqtkowe dotyczy majqtku w kraju I za granly. 
5. Odwiadwenle majqtkowe obejmuje r6wnlet wierzytelndci plenigfne. 
6. W wg4cl A dwiadczenla zawarte sq lnfonnacje jawne, w &cl B za4 lnformacje niejawne 

dotycyce adresu zamleszkanla skladajqcego 04wiadczenle oraz miejsca polotenla 
~ I ~ N c ~ o ~ o ~ c I .  

C Z @ ~  A 

Ja, nliej podpisany(a),MARIANNA GABRIELA JANECKA WAU(0WSKA 
limlona I narwlrko waz nazwlsko rodowe) 

urodzony(a) 20 UPlEC 1958 R. W SEROCKU 

URZQD MIASTA I GMINY SEROCK UL. RYNEK 21 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU I OPUT 
(rnlelrce zarmdnienla, Nnawlrko lub funkcia) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenla dzialalno9ci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzle gmlnnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy dwiadczam, i e  
posiadam wchodzqce w sklad malieriskiej wsp6lnoki majqtkowej lub stanowlqce m6j majqtek odrgbny: 

1. 
Zasoby pienieine: 

-9rodki pienigine zgromadzone w walucie poiskiej: 
TRZYSTA ZLOTYCH 
-9rodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: 
NIE WNUY 
- papiery wartoiciowe: NIE DOTYCZY 
na kwotg: NIE DOTYCZY 

11. 
1 Dom o powierzchni: NIE DOTYUY m: o wartogci: NIE WTYCN tytul prawny: NIE DOTYaY 

2 Mieszkanie o powlerzchni: a) 46,20,b) 60.42 ma, o wartoki: a) 184.800 Zt  b) 241.680 Zt  
tytut prawny: WLASNOSC~OWE 
3 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYUY, powlerzchnia: NIE WTYCZY 



o wartolci: NIE DONCZY 
rodzaj zabudowy: NIE DONQY 
tytul prawny: NIE DONCZY 
Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokobci: 

NIE DONG? 

4. inne nieruchomobci: powierzchnia: 

NIE DONUY 

o wartobci: 

NIE DONQY 

tytut prawny: 

NIE DONCZY 

111. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udziat6w: 

NIE DONG3 

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy n i i  10% udziatdw w sp6lce: 

NIE DONG3 

Z tegotytulu osipgndem(g1am) w roku ubieglym doch6d w wysokobci: 

NIE DONG3 

IV. 
Posiadam akcje w spMkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta akcji: 

NIE DONUY 

akcje te stanowip pakiet wigkszy nii 10% akcji w sp6lce: 

NIE DONUY 

Z tego tytutu osipgnqlem(@am) w roku ubieglym doch6d w wysokobci: NIE DOTYCZY 

v. 
Nab$em(am) (nab$ m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majatku odrebnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pabstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujace mienie, kt6re podlegato zbyciu w 
drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: 










