
ośWlADczENt E MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzaiącej iczłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz=o!9Ę!!!l={ąi9!9|-

_99cJ4e administracyjne w imieniu wójta1

Żytno. Dnia 22.o4.2O!8 r.

'_ (miejscowość)

Uwaga: ŁJ gt '1rł'.tL,/..*-
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do!zgodńego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. leżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie

dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚć poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuie również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚC A

Ja, niŻej podpisany(a), Jolanta ,Zofia Górnik z d. Zalas,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.08.1964 r w Radomsku
z-ca kierownika Referatu Finansów

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawv z dnia 2L sierpnia L997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 20L7 r. poz. 1393) oraz ustawv z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2oI7 r. poz' !875'), zgodnie z ąrt' ?4|h tej ustawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące W skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .stan konta Bank Pocztowy 3 tys' zl.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

- papiery wartościowe: Fundusz inwestycyjny PloNlER Akcji Europejskich na kwotę 2Żtys. zł'.obligacje
korporacyjne na kwotę 50,6 tys. zł/małŻeńska wspólnośó majątkowa./



n.

1. Dom o powierzch ni: Ll}domu 73 m2,o wartości: 46 tys. zł./L/zwart. domu/ tytuł prawny: Akt Not.
Nr 659/92 Akt. Not.4569/2oL5,Akt. Not Nr5287 /2076/małżeńska wspólnośó majątkowa/.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .nie dotyczy, powierzchnia:nie dotyczy.
o wartości: .nie dotyczy.
rodzaj zabudowy: .nie dotyczy.
tytuł prawny: .nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: 1698 m2 .

o wartości: 23.7oo zŁ'

tytuł prawny:Akt.Not.Nr659/92,Akt Not. Nr 4569/2015, Akt. .Not. 5287/2ol6/dom na dz. 150 m2
Akt. Not. Nr 5155/95 500m2,Akt .Not.t626/2009 630m2,Akt. Not.5083/zo1'L 478 m2/małżeńska
wspólnośó majątkowa/.
ilt.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:nie dotyczy .udziaĘ
te stanowią pakiet większy niżLo% udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy'

!v.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:
47 2 LoTos/małżeńska wspól nośó majątkowa/.
akcje te stanowią pakiet większy niżLo% akcjiw spółce:nie dotyczy

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

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.

vt.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz ą2 (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie
dotyczy.

_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .nie dotyczy.

Ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.
_ osobiście .nie dotyczy.
_ wspólnie z innymi osobami .nie dotyczy.

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

vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy. Jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie



dotyczy.

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

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .nie dotyczy'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm 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 członkiem komisji rewizyjnej (od

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

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:
.nie dotyczy.
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.

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



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

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: W roku ŻoL7 z tyt. zatrudnienia w Urzędzie Gminy dochód wynosi

45'539,68 zł. brutto.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

naleĄ podaó markę, model i rok produkcji): Skoda oktavia rok produkcji 2oo7 rok.Toyota Yarisrok

p rod u kcj i Zolo / małŻeńs ka ws pól n ośó m ająt kowa/'

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie

dotyczy.

t:


