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oŚwlADczENttr MAJĄTKowE ul5
rvójtr' zastępcy lYójta, sekr€tarza gminy, skarbnika gminY. kielownika j€d ostki organizacyjnej gminy'

osoby z'rŻądzającej i członka organu Zarządzając€go gminną osobą prawną' 
ora" osoly wyaającej rtccyźje arlministracyjne w imieniu rvójtal

Ż}tno. dnia 28 kwi€cień 20]6 r'

Uwagt:
l. osoba sk]adaiąca oświadczenię obowiązallajest do Zgodnego z pl'awdą' stalannego i Zupehego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególlle rubryki nie znajdują rv konkreh1yn1 przypadku Zastosowania, naleŹy wpisać

,,nie dotvczv'1
]' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okleślić przynaleŻlość poszczególnych składników

majątkolvych' dochodórv izoborviązań do majątku osobistego i majątku objętego nrałżeńską wspólnością

maj ątko\\,ą '

oś\viadczęDie Drajątkowe dotyczy majątku w klaju i za gmnicą'
oświadczenie majątkowe obejlnuje również wierzyelności pieniężne'
W części A oświadczenia zawafte są informacje jawne' w części B zaś infonnacje niejau'ne dotycące
adl'csu zalnieszkania sk]adająoego oświadczenie oraz miejsca położenia nięruchomości'

czĘsc A

Ja. niżei podpisany(a), . '.BoŹena GraŻyna Podolska zd. Sadziak
(imiona i naz\isko olaŻ naz\visko lodoNc)

12.06.1956l..''.''''.'..''.''.''.''. w..'.'.Maławieś'

4.
5.

6.

urodzony(a)

.'..'.Urząd Gminy żytno _ Skarbnik Gminy. '.........

(ńiejŚce zatludnienia' stańo\Visko lub lnnkcja)

po zapoznaniu się z przepisani ustawy Z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarcze.j przez osoby pehriące funkcje publiczne (DZ. U. Nr 106' poz' 679

z póżn' zfi) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o sanoządzie gmilnyn (Dz I J z 2001 r. Nr l42-

poz' 1591 z póżn' al')' zgodnie z afi. 24 b Ięj ustawy oś\Ą'iadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężle zglomadzone w walucie polskiej:

...Nie dotyczy.........

- środkipicniężne Żgromadzone w walucie obcej:
..nie dotyc2y..............

- papiery wartościowe:



II.
l' Dom o powierzchni: 109'10....... m2, o waftości: 3 50.000,00 zł t}'tuł prawny: .. 

' 
małżeńska

wspólnośc maj4lkowa. '. '. '. '. ' '. '. ' ' ' ' ' '

2' Mieszkanie o powiezchni: 50'l0 ........ m2, o wańości: 18o'o0o,oozł......... tytuł prawny:

'''małżeliska wspólnośc majątlowa'''''''''''''''''.'..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa:....niedotyczy..............powierzchnia......'niedotyczy....................
o waności: nie dolyczy'.''.''.''.''.''
rodzaj Żabudo\Ąy: nie dotyczy'.''''''.'''.'''
tyul prarł ny: nie dot1czy' ' '. ' ' ''' ''' ''
Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubięgłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
po,ł ierzclmia: 0.l0 ha .'''..'.'.'..'.'
o wanościI l2.000'00 z].'.'....'.'
t}tuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa .. '. '.. '. ' '. '.... '. '

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
lrie dotyczl

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów 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|

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy.. ' . ' . ' .. ...

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

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, u wyłączeniem mienia przynależnęgo dojego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu ter}'torialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu naleŹy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
... nie doryc2y... .......



vI.
1 . Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście'niedot1cz1'..'.''.''.''''

_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzarl działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pŹedmiot działalności:): .'.''..'.''.'''.''.''..'.........

- o5obiście nie dotyc7y''''''''''''''''''.'' . '..

_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.. ..'....'..'..''..'..''.''.

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1 . W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .nie dotyczy.'..''..'.....'

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): niedotyczy.'.'....'..''.

- jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):.niedotyczy'....'..'..'..

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

2. W spóldzielniach:.nie dotyczy.'..''..'..''

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy'.''..'..'..''.'

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 'nie dotyczy'.'

- jestem członkięm komisji rcwizyjnej (od kiedy): 'nie dotyczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy'..'''..''..''...
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3' W fundacjach plowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy..''.'..'.,.'......'......

- jestem członkiem zarządu (odkiedy): ..nie dotyczy'..'..'.......

' jestem cŻłonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..nie dotyczy..'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t},1ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
lnre dochody osiągane z o4ułu Żatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych Z kaŻdego t}'tuluI

.''ze stosunku pracy ptzy chód'- 79.345,09 zł'..'..'.....,,..,,....'.

.''..'..'..'..'.'.'....' dochód - 78'010'09 zł.'..'...

IX.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10'000 złotych (w prrypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę' modeli rok produkcji):
...nie dotyczy.........

x.
Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte ked}'ty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): l 37.2o4 -63 zl''.'.'.''.'..'.'........
Mieszkarriowy krcd}'t hipoteczny zaclągnięty w ING Bank Śląski Spólka Akcyjna na zakup lokalu
mieszkalnego..........


