
"ff /- P. o4,./,o2,o
Dokonano analizy

w,mc,"|''L>-a&

/rt

PRZEWODN

k pkow&ize
PRZIWODNI

DY

zepkoilski

oSwrADCzENrE MAJATKoWE

radnego gminy
l|'edlug stanu na 31.12.2019r

........ B li2yn., dnia .09. 01. 2 0 2 0. r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad!!s!q[q].
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreSlid prrynaleino66 poszczegrilnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4za6 do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malZeriskq wsp6lno6ciq maj4tkowq.

4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotycry majqtku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwnie2 wierzytelno6ci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

czqsc A
J a, ni2ej podpisany(a), ... Krzysztof P aw el Jur e k .....................

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .....2 1. 0 3. I 97 9...
Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej,

..w Skar2ysku - Kamiennej
Dzienny Srodowiskowy Dom Samopomocy

ul. Zielna 12 26-l l0 Skarzysko Kamienna. ..Terapeuta...... Radny Gminy Blizyn ..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie grninnym (Dz. U.
z 2017 r. poz.l 875), zgodnle z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
mal2eiskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: ...nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: ........ nie dotyc2y.................
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I.
Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 6000 21.............

I



o warto6ci ... nie dotyczy......
rodzaj zabudowy'. .... nie dotyczy..
tytul prawny: ....... nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: . nie dotyczy

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: .... nie dotyczy....

o warto6ci: .... nie dotyczy

tytul pmwny: ... nie dotyczy...

III.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiry poda6 liczbE i ernitenta udzial6w:
... nie dotyczy....

udzialy te stanowiq pakiet wiEkszy ni2 l0o/o udzialiw w sp6lce: ... nie dotyczy

Z tego tytufu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ... nie doryc2y.....,....

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbE i emitenta udzial6w:
.... nie dotyczy......

Z tego tytufu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... nie dotyc2y...........

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podad liczbq i emitenta akcji:
..... nie doryczy...

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 lloh akcji w sp6lce: ... nie dotyczy.....

Z tego t1tufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... nie dotyczy.

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: ....
..... nie dotyczy....
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.. nie dotyczy......
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II.
l. Dom o powierz chni: ... nie dotyczy...... m2, o wartosci: .... nie dotyczy....

tytul prawny: ...... nie dotyczy..
2. Mieszkanie o powierzchni: , nie dotyczy.. m2, o warto6ci: .... nie dotyczy...

tytul prawny: ...... nie dotyczy..
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .... nie dotyczy .........., powierzchnia: ..... nie dotyczy.....

Z tego t).tulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:



V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu nale2y poda6 opis mienia i datq
nabycia, od kogo: ..... nie dotyczy...

vI.
l. Prowadzq dzialalnoSi gospodarcz4 (nale2y poda6 formq prawn4 i przedmiot dzialalno3ci):

...... nie dotyczy.....
- osobi6cie .... nie dotyczy....

- wsp6lnie z innymi osobami .... nie dotyczy

- osobi6cie ...... nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami ........ nie dotyczy....

Z tego tytufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .. nie dotyc2y...........

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ... nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy'1: ..... nie dotyczy.

jeston czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy....

vIII.
Inne dochody osiqgane z Rtutu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkr2dego tltulu: ...

....Umowa o prac? : 49611, 58 zl bruto.......................

....Dieta radnego: .... 9615,53 21...
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2. ZarzEdzam dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem (Vkf)/ A

dzialalnoSci(nale2ypoda6formqprawn4iprzedmiotdzialalnoSci):...niedotyczy..... /

jestem czlonkiem rady radzorczej (od kiedy): ... nie dotyczy.

Z tego tytufu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .... nie dotyczy,....



Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalei podad markq, model i rok produkcji):
Ford C-Max 20071 15.000 zl. - wspdlwlasnoi| malze/iska..........
Hyundai i20 20121 14.000 zl - wspdlwlasnoit ma12eiska............
Opel Meriva 20051 7.000 zl. - wspilwlasnoit mal2ehska i z teiciowq
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x.
Zobowiqzania pieniE2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniqte kredyy i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci): ..... nie dotyczy...



Pory2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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