
t.,
akY)1' ,/ -

ośwlADczENlE MAJĄTKowE

' 
_9IcI!!iBągr!$! kierownika jednosłki organizłcyjnej€$ii*''

-_{6oby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną-'j oraz osoby *Tdającej decyzje adnriniŚtradne w imieniu wójtaL
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Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązaDajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosorvania, nalezy wpisać

,,nie dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierz}telnośc j pieniężnę'
w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położ€nia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niżej podpisany(a), ...Bożena Gftżyna Podolska zd. Sadziak

ffl,
k
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6.

urodzony(a)

(imiona i nazłisko oraz nazNisko rodołc)

12.06.1956 I'......... '..- '..- '.. '..-. w ..-.-'Maławieś

...Nie dotyczy.

(micjscc zatrudnienia, sranorvisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisani ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz. 679
z późn zm.) olaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l l. Nl \42,
poz' I59I z późtt. zm.)' zgodnie z art' 24 h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątko\łej lub stanowiącę majątek osobisty:

I.
Zasoby pieniężnę:
- środki pieniężnę zgromadzone w walucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiely waltościoweI



II.
L Dom o powierzchni: 109,10....... m2, o

wspólnośó majątkowa. ' ' '..... '..... ' '. '.

350'000,00 zł t}'tuł pmwny: ''.małżeńska

w wysokości: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni: 50,10 '.... '.' m2, o wańości: l80.000,00Zł'.....'..tytułprawny:

.''małżeńska wspólność majątkowa'....''' " "'' "' "''

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:..''niedotyczy.'.."''"'"'powięrzchnia"""'niedotyczy''""''"'"'"""
o wartości: nie dotyczy.'.'...'...'..''
rodzaj zabudowy: nie dotyczy. .. .. ....

tytuł prawny: nie dotyczy'... ' '.''..''.
ź tego tytulu osiagnąlem l ełam 

' 
w roku Llbieglym prŻychód idochód

4. lnnę nieluchomości:
powierzchnia: 0,10ha .... .. .. ..

t}'tuł prawny| małżeńska wspólność majątkowa '''''"'"

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych 'należy podać liczbę i emitenta udziałówI

Nie dotvcz\

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 pakięt Większy niż l0 oń akcj i w spółce: niedotyczy""'""'"

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

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mięnia pŹynależnego dojego majątku odrębnego)

od Siarb;, i''n;j p;ństwówej osoby prawnej, jednostek samorządu tel}'torialn€go, ich związków lub od

to.unutn"j osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu należy

podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
...nie dotyczy..........

l,u



vI.
l ' Prowadzę dzialalność gospodarczą2 (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście'nie dotyczy.'..'..''..''..

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

Z tęgo t]4ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pfzędstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleŹy podać formę prawną i pŻedmiot działa1ności:): '. '.. '.. .. ' ... ... '... ''.. '.. '.. '

- osobiście nie dotyczy''.'''''..''..''.......'....'

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego t}4ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 'nie dotyczy

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

- jestem człoŃiem rudy rtadzorczĄ (od kiedy): niędotyczy.......'..'...

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): .nie dotyczy

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy' '..

2' W spółdzielniach: 
' 
nie dotyczy'''.'''.''''.''

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

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

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kedy): 'nie dotyczy

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

- jęstem członkięm zarządu (od kiedy): '.nie dotyczy.'............

- jestęm członkiem tady ladzorcĄ (od kiedy): ..nie dotyczy..........'...

- jestem członki€m komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t)'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy... '

VL
Inne dochody osiągane z q'tułu zatrudnienia lub irurej działalności zarobkowej lub Żajęć, z podanięm

kwot uzyskiwanych Ż każdego t}'tułu:
.''ze stosunku pracy przychód- 91.090,55 zł'...'...'..'..'..',,,,.,
.'....''.......'..'..... dochód - 95.'7 55'55 ń...'..''

x.
Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżej 10'000 złotych (w przypadku pojazdów
męchanicznych należy podać markę, modeli rok prodŃcji):
...nie doryc2y..........

x.
Zobowięańa pieniężne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożyczki
oraz warunłi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości.1: l24.l88.56 zł.'.'..'..'
Mieszkanio\ły ked}t hipoteczny zaclągnięty w ING BaŃ Śląski Spółka Akcyjna na zakup lokalu
mieszkalnego..........

Ą,q


