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.r,r oSwranczENIE MAJATKowE

nridtE;*a^tgpey wr6ita sekretarzn gnrinr; skarb-ika gniny; kierownilo jedne{tki

prarv*q oraz osoby w.vdajacej decyzje administracyjne w imieniu wt6jtal

Bliiryn, dnia 23.04.2021r.
(miejscowoS6)

Gminny Oirodek Pomocy Spolecznej w Bliiynie

sp ecj alista pracy socj alnej

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoananiu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o o$aniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 201'7 r. poz. 1393) oraz ustawv z dnia 8 marca 1990 r. o sanorzqdzie

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poL 18'15), Uodnie z aft. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad

mal2eriskiej wsp6lnosci majQtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrQbny:

I. Zasoby pienigine:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: y'9 311,09 zl - wsptilwlasnoii maftertska

- Srodki pienigme zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto5ciowe'. nie dotycqy

na kwotg: nie dotyczy

Uwaga:
1. Osobs skladrjqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnogo z prswd{, starannego i zupelnego wypelni€nir

kaldej z rubryk
2. Jer,eli poszczegfilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowrrir, ralery wpiss{ "nie dotyczv,,.
3' Orobs sklsdajqca ogwiadczenie obowi4zaaa jest okreili( przynrlerno6d poszczeg6loych skladnik6w

mrj{tkowych' dochod6w i zobowiqzarl do majqtku odrQbncgo i maj4tku objttego mst cisk4 rvsp6lnosciq
mrj{tkowq,

4. O$wiadczenie majqtkowc dotyczy majqtku w krsju i za grrtric{.
5. Oswiadczenie majqtkowe obcjmuje rdwniei wierzytelnosci pienieZne.
6. W cziSci A o5wiadczenir zswarte s4 informscje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkrnia skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

cz\se A
Ja, niZej podpisany(a), Beata Zak z domu Jedynak,

(imiona i nazvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21 wrzeinia 1971r. w Koiskich
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I . Dom o powierzc hni: 169 mz,o wartosci: 1s0 000,00 zt

tltul prawny: wspdhvlasnoSt mallziska

2. Mieszkanie o powierzchni: 61,69 m2,o warto6ci: 381 799,11 zt

tytul prawny: wspdlwlasnoii z mgiem i cdrkq

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogdlnogospodatcee, powierzchnia: 1,38 ha fiz
o warto6ci: 25 000,00 d rodzaj zzbttdowy zagrodowa

tytul prawny: wspdlwlasnolt mahertska

Z tego tltulu osiegn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dolycly

4. Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia: miQsce postojowe - garat podziemny

o wartosci: 26 000,00 zl

tytul prawny: wsp6hvlasnoli z mgirm i cfukq

m.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale\ poda,t,liczbg i emitenta udzial6w: nie dotycly

Z tego tltufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotycryt

Iv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji: nie dotycqy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego t;rtulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(cil. nie dotyczy

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przlnaleZnego do jego maj4tku odrgbnego)

od Skarbu Paristwa, innej paf,stwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich

z'tti4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpui4ce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargt - naleLy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: nie dotycqy



vr.

1. Prowadzg dzialalno66 gospodarcz42 (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): zr'e

do$cq

- osobiScie ,tie dotyczl,

- wsp6lnie z innymi osobami nie doq)cry

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wys okoi;ci: nie dotyc4t

2. Zarz4dzarn dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej dzialalno6ci

(nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): nie dotycry

- osobi(cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie dotycTy

VII.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotycry

- jestem cztonkiem zarz4du (od kiedy): nie dorycry

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycqy

2. W sp6ldzielniach:. nie dotycqy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie doyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotycq

- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): nie dotycq

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko{ci: nie dotycry

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4: nie dogtcqy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycry

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotltczX

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
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DL
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej l0 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicmych
naleZy poda6 markg, model i rok produkcji): nie dotycqy

x.
Zobowiqzania pienigine o wartoici powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po\czki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiAzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
kredyl hipoteczny na zakup miesz*ania wskazanego w poz IL2 i garailu z poL II.1 - kwots umowy
kredytowej - 100 103,11 zl do splaty 39j 005,76 zl - krudyt wspdlny z mgicm i cdrkg
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VItr.
krne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zaj96, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego ltulu: 53 919,15 zl w tym:
- dochdd bruflo z tytulu umo$'! o prucg w Gminnym Oirodku Pomocy Spolecznei w Bliiynie -
s0316,35 d
- dochdd z tytulu umowy zlecenia omz inkasa 3 6j2,80 d



Powy2sze o5wiadczenie skladam 6wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

,frkC'ytr. n.. t.l..&,..10 1.,t.......
(miejsc.*osd, dara) (podpis)

Niewla6ciwe skeSli6.

Nie dotycry dzialalno5ci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie
i zakesie gospodarstwa ro&innego.

Nie dotyczy rad n adzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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