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osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

Blizyn 26.04.2021 r.

(miejscowo5i) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca odwiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawd+ starannego i zupelnego wlpelnienia

ka2dej z rubryk.
2. leleli poszczeg6lne rubryki nie majdujq w konketnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad,,nie dotvczy"
3. Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowi4anajest oke6lid przlmalezno6i poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w izobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku objgtego malzeriskq wsp6lno6ciq
maj4tkowa.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4&u w kaju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg$ci B za( informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo$ci

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a). Katarzyna Cichocka. Zajqc

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27 .04.1974 r. w Skarzysku-Kam.

Urzqd Gminy Blizyn - kierownik referatu planowania przestrzennego, nieruchomodci, dr6g

i ochrony Srodowiska
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

przez osoby pehriEce funkcje publicme (Dz. U. z 2017r. poz. 1393) oriz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej uslawy o5wiadczam, Ze posiadam wchodzqce w sklad

malzeiskiej wsp6lnodci majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigtne:
- Srodki pienigime zgromadzone w walucie polskiej: 30 000,00 zl

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ,,nie dotyczy"

- papiery wartoSciowe: ,,nie dotyczy'' na kwotg: ,,nie dotyczy"

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto5ci: ,,nie dotyczy"

t1.tul prawny: ,,nie dotyczy''

Mieszkanie o powierzchni: ,pie dotyczy'' m2, o wartoSci: ,,nie dotyczy''

II.
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tltul prawny: ,,nie dotyczy"

2. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ,,nie dotyczy", powierzchnia: ,,nie dotyczy"

o wartoSci: ,,nie dotyczy'' rodzaj zabudowy: ,pie dotyczy''

tytul prawny: ,pie dotyczy''

Z tego tltulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ,,nie

dotyczt''

3. lnne nieruchomoici:

powierzchnia:,ptedolyczt''

o wartodci: ,,nie dotyczy''

tytul prawny: ,,nie dotyczy''

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w: ,rrie dotyczy".
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w sp6lce: ,,nie dotyczy''
Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ,,nie dotyczy''

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji: ,,nie dotyczy''
akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz llYo akcji w sp6lce: ,,nie dotyczy"
Z tego tytulu osi4gnqlem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ,,nie dotyczy''

v.
Nabylem/am (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

tery.torialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od
kogo: ,,nie dotyczy''

vI.
l. Prowadzg dzialalno5i gospodarcz42 (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

,,nie dotyczy"
osobiScie,piedotyczy"
- wsp6lnie z innymi osobami ,,nie dotyczy''
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym pruych6d i doch6d w wysokoSci: ,,nie dotyczt''
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2. Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnodci):

- osobidcie ,,nie dotyczy''

- wsp6lnie z innymi osobami ,,nie dotyczy''
Z tego t)tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w *ysokoSci: ,,nie dotyczy''
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VII.
I . W spolkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki): ,,nie dotyczy''

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ,,nie dotyczy''
jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,nie dotyczy"
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ,,nie dotyczy"

Z tego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokofui: ,pie dotyczy''

2. W spoldzielniach: ,pie dotyczy''

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ,,nie dotyczy''
jestem czlonkiem rady nadzorczejl3l 1od kiedyl: ,,nie dotyczy"
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyczy''

Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,,nie dotyczy''

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoii gospodarcz4: ,,nie dotyczy''

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ,,nie dotyczy"
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,pie dotyczy''
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyczy"

Z tego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ,,nie dotyczy"

vnI.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobkowej lub zajg(, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego ty.tulu:

z t1'tulu zatrudnienia w UG Bli4.n - 87 229,36 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicmych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):

BMW X6 2012 - 140 000 zl, BMW 5 535i 2014 - 80,000 zl

x.
Zobowi4zmia pienig2ne o wartoici powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyy i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysoko6ci):

Kredyt got6wkowy w Banku Santander - 50 985,00 zl (40 rat)

na dzieri 31.12.2020 r. pozostalo do zaplaty - 38 208,81 zl (na zakup samochodu)
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Powy2sze o6wiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

Blizyn, dnia 26.04.2021 r.

(miejscowoSC, data)

I Niewlaiciwe skreSlid.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzgcej, w formie

i zakr€sie gospodarstwa rodzirnego.
I Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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