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OSWIAOCZENIE MAJ~TKOWE
czlonka zarzqdu powiatu. sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjneJ
powiatu, osoby zarz'ldzaj'lcej i czlonka organu zarz'ldzajqcego powiatow'l osob'l prawnq oraz osoby
wydajilcej decyzje administracyjne
w imieniu starostl
Olesno ..• dnia 26.04.2018 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj<jca oswiadczenle obowi<jzana jest do zgodnego z prawd<j, starannego I zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubrykl nle znajduj<j w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj<jca oswladczenie obowi<jzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maj<jtkowych. dochod6w I zobowi<jzari do maj'ltku odrllbnego i maj<jtku objlltego malierisk<j wspolnoScI<j
maj<jtkow<j.
4. Oswiadczenie maj<jtkowe dotyczy maj<jtku w kraju I za granic<j.
S. Oswiadczenle maj<jtkowe obejmuje rownlei wierzytelnosci pienillzne.
6. W CZllScIA oswiadczenia zawarte s'llnformacje jawne, w CZllsclB zas informacje niejawne dotycz'lce adresu
zamleszkanla skladaj<jcego oswiadczenle oraz miejsca polozenla nleruchomoSci.

cz~scA
Ja, niiej podpisany(a) •.............. Jolanta.Ewa G6rka; Kozak....................................•
(imiona

I

ntJzwisko oral nazwisko rod owe)

urodzony(a)
29.10l962r
w ..Brzegu
.
...Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olesnie ;dyrektor poradni
(miejsce zatrudnlenia,

stanowisko

lub funkcjal

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniCjce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam. ie posiadam wchodz'lce w sklad maliel1skiej wsp61noSci majCjtkowej lub stanowiCjce m6j
majCjtek odr~bny:
I.

Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: .5000.
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej:.nie dotyczy

- papiery wartosciowe: .nie dotyczy
. na kwot~: nie dotyczy

11.
powierzchni: .nie dotyczy
m2, 0 wartosci ..nie dotyczy
tytul prawny:.nie dotyczy .
2. Mies2kanie 0 powierzchni: 70 m2, 0 wartoSci: .200000. tytul prawny: mieszkanie wlasnosciowe.malienska wsp61nota maj'ltkowa .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .nie dotyczy , powierzchnia:
nie dotyczy
o wartoSci: ...nie dotyczy
rodzaj zabudowy: .nie dotyczy
tytul prawny: .nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: .nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
l.Dom

0

.

Ill.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: .nie dotyczy
udzialy te stanowi'l pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi'lgn'ltem(~tam)

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: .nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi'lgn'llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wyl'lczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego,
ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi'lzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz'l2 (naleiy podae form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy .
- osobiScie : ..nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami .; nie dotyczy
Z tego tytulu osi'lgn'ltem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: .nie dotyczy .
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarcz'l lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(naleiy podac form~ prawn'l i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiScie ; nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami ;nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzijdu (od kiedy): .nie dotyczy

- jestem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy

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

Z tego tytulu oSiqgnijlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach: ..nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem komlsji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:
Nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kledy): .nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnijlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .nie dotyczy .
VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: .doch6d z tytulu zatrudnienia ,umowa 0 prace w Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olesnie w wysokosci 73 024,80 ;inne ir6dla 1944,66
IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji):samoch6d osobowy Volksvagen Polo 2003rok.

x.
Zobowiijzania pienl~zne 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciijgnl~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt
konsumpcyjny w PKOBP-zaciqgni~ty w kwocie 30 000; stan na 31 grudnia 2017r.-15 341,99.

CZ~~CB

Powyisze oswiadczenie sktadam ~wjadomy(a), It na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanle nleprawdy
lub zataJenieprawdy grozi kara pozbawlenia wolnoscl.
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(rniejscowost,

data)

(pod pis)

1

Niewlasclwe skreslic.

2

Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresle produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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