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Uwaga:
1. osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana iest do ztodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujl w konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wpisat

,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaieca oiwiadczenie obowiqzana iest okre5lid pnynaleinoji poszczegrilnych

skladnik6w majetkowych, dochod6w izobowiqzari do majqtku odrqbnego imajqtku objQtego

malieiskq wsp6lnoSciq majqtkowq,
4. oiwiadczenie o stanie maiatkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq,

5. oswiadczenie o stanie maietkowym obejmuje rr5wniei wierzytelnoici pieniqine,
6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sa informacie iawne, w czqici B zaS informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skladaiqcego oSwiadczenie oraz miersca poloienia
nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(al,...Krzysztof P 6re I Jure k.......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...24.03.1979...... ..........w ......Skarisku - Kamiennej,

Dzienny Srodowiskawy Dom Samopomocy w Skarisku - Kamiennej

ul. Zielna 12, 26-l l0 Sknrisko - Kamienna.........Terapeuta, ...............Radny Gminy Bliiyn ......

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.22017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej
wsp6lno3ci majqtkowej lub stanowiEce m6j majEtek odrqbny:

L

zasoby pieniqine:

- 5rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: I 6000 21.....

- Srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie obcej:...nie dotyc2y...................

- papiery warto6ciowe: ..... nie dotyczy

na kwote: ... nie doryczy.....
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....81 i2yn......, dnia. 2 0. 04. 20 2 1. r.
(miejscowo{t)
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1. Dom o powierzchni: nie dotyczy... m2, o wartosci: ... nie dotyczy.

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

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

rodzaj Bospodarstwa: .. nie dolyczy...... .. ... . ........

o warto6ci: ... nie dolyczy.....

......, powierzchnia : .. nie dotyc2y.................

tytul prawny: .... nie dotyczy....

o wartoici: ..... nie dotyczy.

tytul prawny: ... nie dotyczy.

u.
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbQ i emitenta udzial6w:

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

udzialy te stanowia pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w spolce: . nie dotyczy ...

z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko ici: ... nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w: ..........

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

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

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczA takie osoby - naleiy poda6 liczbq i emitenta akcji:

...... nie doryczy ..

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce: ... nie dotyczy ....

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ... nie dolyczy

2. Posiadam akc.ie w innych sp6tkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji: ........
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rodzaj zabudowy: ... nie dotyczy.....

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubleglym przych6d i doch6d w wysokolc|. .. nie dotyczy.....

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: .. nie dotyczy......

... nie dotyczy .....

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ... nie dotyczy --.------..
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku

odrqbnego) od Skarbu Paistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawne.j lub zwiqzku metropolitalneSo nastqpujqce

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

kogo: ... nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dzialalno3i gospodarczq (naleiy podat formq prawna i przedmiot dzialalnoici): .

- osobi6cie ... nie dotyczy

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

z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokolci'. nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

dzialalno6ci (naleiy podad forme prawna i przedmiot dzialalnoici): ... nie dotyczy .

- osobiScie... nie dotyczy ..

- wsp6lnie z innymi osobami ... nie dolyczy....

z tego tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ... nie dolyczy

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): . nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy): .. nie dotyczy

z tego tytulu osiqgnqlem(qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoici'. .. nie dolyczy

vlll.
lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: ......

.. nie dotyczy ......

...Diera radnego I 0200.00 21.........
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tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy podai markq, model i rok produkcji):

Ford C-Mar 2007r. 14000 zl wspdlwlasnoit ma12efiska.........^-.-.-.

Hyundai i20 2012r. 14000 zl wspdlwlasnoit ma12efiska..........................

x.
zobowiqzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciEgniete kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

... nie dotyczy
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Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S l Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

..Bliin 2 0. 01. 2 02 1....
(miejscowoSa, data)
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