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wg stanu na dzie6: 31 grudnia 2020 r.

zepkol
/

Bliiyn, dnia 29 kwietnia 2021 r.
(miejscowoJi)

aNr-rn suutczvNsxa
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ............... 22 lipco 7980 r. .............................. w ............. Skdriysku-Komiennej ............
......... Urzqd Marszolkowski Wojewddztwo Swiqtokrzyskiego - Gl6wny specjalisto
....... Swiqtokrzyskie Centrum lnnowocji i Tronskru Technotogii Sp. z o.o. - Kierownik Biuro Zorzqdu

(urlop bezplotny)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.z2OL7 r
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliefiskiej
wsp6lnoSci majQtkowej lub stanowiace m6j majatek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej; ,....,... Rochunek bonkowy: 5 098.20 zl ....
Fundusze inwestycyjne: 28 869,40 zl

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

nie dotyczy- papiery wartoSciowe: .

. na kwotq: .. nie dotyczy ...

1

{

UwaSa:
1. Osoba sktadajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdfu starannego i zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduie w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisad

,,nie dotyczy".
3, Osoba skladajqca o5wiadczenie obowilzana jest okre6li6 prrynaleino5d poszczeg6lnych

skladnik6w majatkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i maietku objetego
malief skq wsp6lnoiciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majetkowym dotycry majqtku w kraju iza granicq.
5, Oiwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje r6wniei wiezpelnosci pieniQine.
6. W czQSci A oiwiadczenia zawarte sa informacie jawne, w czq5ci B za3 informacje niejawne

dotyczece adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),..



[.
1. Dom o powierzchni: ...... ok. 150..... m2, o wartoJci: ...........745 )0 zl (w trokcie budowy) .

tytul prawny: (wlasno:iQ ...........
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
o wartoSci: nie dotyczy .....
rodzaj zabudowy: ............ nie dotyczy .

tytul prawny: ................... nie dotyc|y ...................
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch5d w wysoko6ci: ....... nie dotyczy .....
4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: ...........0,9 ho - dziolki rolno-budowlone nr: 132 i 733

budynek gospodorczy, murowony o powierzchni uiytkowej 95 m2
o wartoici: . 45 @O,00 zl (czterdzie'ci piQC tysiQcy zlotych 0O/7N)

t\^ul prawny: ............ Akt notoriolny, Repertorium A Nr 1675/2019 (wlosnoii) ....

udzialy te stanowia pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w: ...........
nie dotyczy

Z te8o tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko ici: ......... nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczA takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta akcji:

............. nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy ni2 10% akcji w sp6lce nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq iemitenta akcji:

Ztegoq ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko acii ............ nie dotyczy
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t.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub*t1:l1: 
:_:::l-:: ::i::::::::i:1","TH* ::::: :::::: : ::::::: ::::*

Z tego tytulu osiAgnElem(Qlam) w roku ubieBlym doch6d w wysoko(ci: ......... nie dotyczy .......................

Z tego t\^ulu osiignqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .......... nie dotyczy ....................



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wyllczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku

odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalne.j osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od

kogo nie dotyczy ........

vt.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczq (naleiy podad formq prawnA i przedmiot dzialalno6ci): ..............

nie dotyczy

- osobi5cie nie dotyczy

- wsp6f nie z innymi osobami nie dotyczy

z tego q/tulu osiagnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokolci: ...... nie dotyczy ......

2. zaruEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoici (naleiy podaC formq prawnA i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy .............

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

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy .

z tego Mulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ......... nie dotyczy

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

. nie dotyczy .

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

. nie dotyczy

Z tego t\^ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ............... nie dotyczy

vil.
lnne dochody osiigane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqd, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: ............

.............. lJmowy o procq w okresie: 1.2020 r. - X11.2020 r.: 88 857,15 zl brutto

............. Dieto z tyt. pelnienio funkcji Rodnego Gminy Bliiyn: 7 735,00 zl
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

"f



tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 OOO zlotych (w pzypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podad markq, model i rok produkcji):

............... Ford Focus 1.6 MR 08 Gold X, rok produkcji: 2009, wortoi1: 76 000 zt

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto5ci powy2ej 10 0OO zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

,................ nie dotyczy
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Powyisze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojci.
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