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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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Będzin, dnia 24 kwietnia 2018 r.
Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i
zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, należy
wpisać nie dotyczy”.
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majatku objętego
matżeńska wspólnościa majątkowa.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granica,
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wleizytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomości
1.

95"?

cześć A

Ja, nizej podpisany(a), Roman Jan Goczol,

(Immna I

„amm oraz nazwisku rodowej

urodzony(a) 18 czerwca 1951 roku w lmielinie

Urząd Miejski w Będzinie, naczelnik Wydzialu Oświaty

ma.” utrudnienia stanowisko

mi:

iuukqa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
dZialaIności gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U z 2017 r poz 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmmnym (Dz. U z 2017 r poz 1875), zgodnie
z art 24h tej ustawy ośmadczam, ze posiadam wchodzące w skład malzensklej wspólności majątkowej
lub stanowiące mÓj majątek odrębny"
[.

Zasoby pienięzneśrodki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej 10.000 zł (wspólność majątkowa z żoną); polisa
ubezpieczeniowa — wartość rachunku na dzień 5 pażdziernika 2017 r. — 15.731,” zł; polisa IKE
— wartość rachunku na dzień 12 października 2011 r.
13.571,68 zt; ubezpieczenla Pogodna
Jesleń— stan rachunku na dzień 26 07. 2015 r — 12653,06 zl
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
, papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę
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Dom o pomerzcnm nie dotyczy, 0 wartości: nie dotyczy, tytul prawny. nie dotyczy.
Mieszkanie 0 powieIŻCllrll. 76,2 I11 o wartości 152.400,00 zt, tytul prawny wlasnościowe,
wspólność majatkowa z żoną.
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nle dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy,
0 wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy. nie dotyczy
tytul prawny nie dotyczy
Z tego tytutu osiągnąlem(ęiam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości nie dotyczy.
,
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Inne nieruchomości

6.

powierzchnia nie dotyczy
o wartosci'
dotyczy
tytul mamy nie dotyczy
›

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe | emitenta udzialow: nie dotyczy, udzialy
te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólce. nie dotyczy.
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości" nie dotyczy.
IV.

Posiadam akqe w spółkach handlowych — nalezy podać liczbę
stanowa pakiet Większy niż 10% akcji w spolce" nie dotyczy.
Z

i

emitenta akcji nie dotyczy, akcje le

tego tytulu osiagnątemięlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

V.

Nabylem(am) (nabyl mój malżonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne|. jednostek samoiządu terytorialnego, ich zWiezkow,
komunalnej osoby prawnej lub ZWiazku metropolitalnego następujące mienie, które podlegelo zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.
VI.

Prowadzę dzialalność gospodarczą: (nalezy podać formę prawna | przedmiol działalności)
nie dotyczy
, osobtście nie dotyczy
, wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

1

Z lego tytulu usiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości: nie dotyczy.
i

Zarządzam dZialalnoscią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
dzralalnosci (należy podać formę prawna | przedmiot dZialalności)' nie dotyczy
, osobiście niedotyczy
* wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

2.

Z tego tytulu osiągnąlemięlam) w roku ubieglym przychód dochód w wysokości. nie dotyczy.
i

Vll.
1

Wspótkach handlowych (nazwa, Siedziba spółki). nie dotyczy
* jestem czlonkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy
~ jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy). nie dotyczy
* jestem alonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Z

2

tego tytulu osiągnalem(elam) w roku ubiegtym dochód w wysokości. nie dotyczy

WspotdZielniach nie dotyczy
A
jestem czlonkiem zarządu (od kiedy). nie dotyczy
~ jestem czionkiem rady nadzorczej3 (od kiedy). nie dotyczy
A
jestem czlonkiem komisji rewrzyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr nie dotyczy

takiej

3

W fundacjach prowadzących dzialalność gospodarczą nie dotyczy
—
jestem czlonkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy
- Jestem czlonkiem rady nadzoraej (od kiedy), nie dotyczy
* jestem czlonkiem komsji reWizyjriej (od kiedy)' nie dotyczy
Z

lego tytulu osvągnąlem(ęlam)w roku ubiegłym dochód w wysokości' nie dotyczy.

VIII.

inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego ty1ulu dochód 1 tytulu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Będzinie
87.025.54 zl brutto; dochód dzialalności wykonywanej osobiście — 1180,00 zl brutto.

-

:

|X.

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
rok produkcji) samochód osobowy KIA CEED 2016, zakupiony
należy podać markę, model
w stycznlu 2017 r. o wartości 56,500 zl (wspólność majątkowa z żoną).
i

X.

Zobomązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
orazwarunki na jakich zostaty udziejone (wobec kogo w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) kredyt w Banku BGŻ BNP Paribas S.A, w wysokości 15.800,00 zl na zakup samochodu
osobowego. Stan zadlużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku: ”195,85 zł.

część B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy/(a), iz na podstawie an. 233 5
nleprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbamema wolnoścn
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Kodeksu karnego za podanie
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Będzin, dni: 24 kwisłnia 2018 roku
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