
OSWIADCZ§NI E §,IĄJĄTKOWE

}vójt*, z§stępły wójt*, §ekretrlrzjr grnin},, skar}:gili* gminy, kierownika jednostki

grninną osobą prawną oraz osoby rvydając*j decyzje administracljne w imieniu
wójtaIr]

Kock,
(miejscłwość)

organizacfirrej gmin;v, osoby zarzątlzającej i czlonka 6rganu zaruądzającego

22,05.2020r.
(dnia)

UIVAGA:
l, Osoba składająca ośrriadcz,enie obo$,iązana jest do zgodnego z prawdą. §iamnnego i zup€lnego rvypelnienia

kaźdej ż rubryk.
Jeżeli poszcźególne rubryki nic zujdują rv konkrelry,lt pą,padku żnstoso§ilnia. nalęZ, $pisac ..nie doł*cą ",

Osoba skladąiąca ośrviitdczenie obowiąz-źun,ie§l określic prł,nźleżność pos7,czcgólnvch skladniłórł,
mają&otłch. dochodów i zoborłiązań do majątku odĘbnego i nĘątk] objęlego nralżeńską t,spólnością
nrajątkołą.
Oświadczrnie nraiątk*lve dotl,cz! lnająrku w }caju i za granicą.
Ośniadczelrie najątkorrę obeimuie rórurież lderzvtelnosci pieĘ ne.
w.częsi A oświadczeuia zarrarte są inlomlacje jarłrre, rl części B zaś infonnacie nie_jarłrre do§,cz4ce adresu
Zar;reszk a skladżjąceg§ oś,irjadczerie o]"az fiejsca p§lożeir, lięnlchor]ośgj-

CZĘSC A

Ja, niźej podpisany(a), Helena Bylina Latek
(inriona i rniłrisko oru nazlłisko rodo§e)

urodzony(a) 07, l l, l958 r ł, Radzynirr Podlaskim
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku dyrektor

{nliejsce 7źtrudnienia" stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustau1, z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczcniu prorvadecnia dzialalności
gospodarczej przez osob__v pehiące filnkcje publ:iczne (Dz. U. Nr l0ó, poz. 679. z 1998r.Nr 113_poz,715 i
Nr l62. poz, ] l2ó. z l999 r- Nr 49. poz, 483. z 20{)0 r Nr26. poz, 30ó oraz z 2002 r. Nr l l3, poz. 9tl4 i Nr
21,4-poz. l8{.}ó) oraz usta*;r, z dnia 8 marca 1990 r_ o sarrrorządzie gmilurl,łt (Dz, U. z 2001 r. Nr l42. poz.

l"59] oraz z 20{}2 r. Nr 23_ poz. 22i}, Nr 62, poz. ;:_5§. Nr ] l3, poz, 9$4" Nr 1_§3, poz. 1271 i Nr 214. poz_

l80(l). zgodlie z art. 24h tej ustarł_ł ośrliadczłm. że posiadam rrchodące lv sklad nralźeńskiej rvspóhości
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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środki pieniężne zgromacizone w ivalucie obcej: nie dotyczy P-C 'Pol{Y'€f4!!-Ż26i-=/\

- papiery wartościowe: nie dotyczy



II. 
, , , ,.*il,r,] ,,,,,,, ,,, |,l,

1. Dom o powierzchni: I40 m2, o wartości: l00 000 zł. tytuł prawny: właściciel
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o waności: nie dotyczy ,t},tuł pfawny: nie dotyczy
3, Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne. powierzchnia: 1 1 ha {przeliezeniowe 5,7 l 1 5)

o wartości: 32 000 zJ. rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze, garż
tytuł prarvny: właśeiciel...,....
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam).a, roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 15 507 zł.

4, Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie doĘczy
tytuł prawny nie dotyczy
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podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

", ",i",

udziały te stanowią pakiet większy ńż 1trń udziałów w społce: nie dotyczy

Z r"go tytufu oriua"u'"*tJ.*l * .or" ut .srvr dochód w *yrot oS"l, ni" aor; ,,, .,, ,.,,
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mtenia przylależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, inrrej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządtt

ter5,torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy



vr.
l, Prowadzę działalność gosp odarcząIzl (rależ_v podać formę pranrrą i przedmiot dzialalności):

nie daĘczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innyml osobami nie doĘczy
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) łł roku ubiegłym przychółl i dochód rv wysokości: nie dotyczy

ż. Zarządzam działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĄ podać fornrę prarłrrą i przedrniot dzia}alności):

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z t.go t|ufu oriurnur.rł*łu,nl * r"i"'"bi.*rr- l".nld * *r.l"S.i ni" Jotv.rY

vIL
l. W społkach handlorłych (nazt,a. siedziba spolki): nie dotyczy .,... .. ..

je§tem członkiem zarządu (od kied,v): nie dotyczy

;...l,,'.,ło*i.*,uaynua,o,.,.jłoati"alllnu,aoni'i

* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z ,.go iyufu oriąenął.rtłurl * ,"i"'"U'.gir* l"lnla * -roio.|i ni" ao,| 
"r,

2. W spółdzielniach. nie dolyczy

- jestem człoŃiem zarządu 1od kied] }, nie dotyczy

1"u.'"'1""kemradvnadzo,"'.;...ou"o,;.";;".;"';.'

- jestem członŁiem komisji rewizyjnej (od kied.v): nie dotyczy

Z tego t|ufu osiągr,ąłe*lta.; * .oi,, uUi"głyrn Jo"nOa ,, *}roro*"i ni" jo'y.r|

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą: nie dotyczy



- jestem członkiem rady nadzorczĄ (od kiedy): nie dotyczy

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): łrie dotyczy

Z t.go't|ufu o.iągnąr.rłęłurnl * ,ot u uUi"gry* io.rroa * *vroioS.i 
"i. 

jo,r.r,

V[II. Inne dochody osiągane z t}tufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego iytułrr:

- zatłudnienia dochód za rok 20l9 - 50 078,46 zł.;

- inne zródła 150 zł,

IX. Składniki nienia ruchomego o waftości powyżej 10 000 złOtych (rv prą,padl:u pojazclór,u

mecharriczn_ych należ.r podać nrarkę. model i rok produkcji);
Toyota Auris 2009 r. (współwłaściciel)
Seat Co,1doba 20Oa 

1 

(wtaSc;clet)

x. zobowiązania pienięźne o wańości porłyżej 10 000 dotych" w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, ua jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, lv

1i

- jestem członkiem zarządu (od kiedv): nie dotyczy



rjZEsC B

Kock" 22.05,202O
(miej śco§ość. data)

[1| Nierłlaściwe sheślić.
[2| Nie dot_vczy dzjalalności l11v.órczej w folnicl$ie rv zźlkre§e produj<cji roślinnej i z.rvielz-ęcej- rł fon-nie i
zakresie gospodarstrła fodzinnego.
13l Nie dot:czi rad nadzorcz."rch spóldzielrri rrriesz&ariou1 ch.
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{podpis)


