
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójti, zastępcy wójta, sekr€tarża gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu złrząd zającega gminną
osobą pravrną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta l

Kock,27.&7.20żlr.
(m iejscowość)

Urvaga :

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgortnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać -nie dotvezv''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś§ć przynależność
pcszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zcbowiązań
do majątku odrębnego i majątku otljętego maheńską łvspólnością majątkową.

4. Oświadczenie łrłjąfkowe doĘczy majątku w kraju i za granię.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzf,telności pieniężne,
6. \ff części A oświadczenia zawarte są informacje jłwne, w części B zaś

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚCA

Ia, ńżej PodPisanY (a),Helena{eresa Blill 
"."|1'"*o*" -o"*,

urodzony (a) 07.t1,1958 r. w Radąłriu Podlaskim

Miej sko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku . dyrektor
(niejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia żl sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.u.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 nrarca 1990 roku o samorząózie grninnym @z.U.z 2017r., poz. 1875), zgodnie z an. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiidam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stano,*-iące mój majątek odrębny :

L
Zasoby pieniężne :

- środk pieniężne zgromadzone w walucie obcej : ... nie dotyczy,

'i'iiWltłF,.,

- papiery wartościowe : . nie doĘczy,.,,.,.,



2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy m 2, o wartości nie dotyczy,....................
tytuł prawny: nie dotyczy........

3, Gospodatstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa : folne,......
powierzchnia : 1 0,84 ha. (przeliczenior,va 5,71 )..............
o wańości ; 5 000.......,,.....,
rodzaj zabudowy : budynki gospodarcze, garż
qtuł prawny : ,właściciei..

Z tego tynrłu osiągnąłem (ęłam) w roku b ieżącyrrl (za 7 mtesięcy) przychód i dochód
wwysokości:

10810 zł.
4. Inne nieruchomości : nie dotyczy

powierzchnia : ........................
o wańości :,..,.......,,...,,......
§{uł pTa§ny ; .,..,..,,,,.,..,.....,..

III.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałólv :

nie dotyczy...,....
udziĄ te starrowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : ........,....
nie dotycry.,.....,
Z tego tytułu osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośei :
nie doryczy........

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podń liczbę i emitenta akcji :

nie dotyczy........
akcje te stanowią pakiet większy ńż I0 % akcji w społce :

nie dotyczy,.....,.
Z tego tytułu osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
nie dotyczy........

v.
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynałeżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panstwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoriallego, ich związkóq komunalnej osoby prawnej lub nriązku metropoli€lnego
naĘpujące mienie, klóre podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
vI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i prze&niot
działalności):. nie dotyczy..,.,...
- osobiście nie dotyczy.....,,..,.,..,..,
- wspólnie z irrnymi osobarni nie dotyczy........
Z tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód
w wysokości : . rrie do§,czy....

2. Zatządzam działalnością gospodarczą iub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (naleZy podać formę prawną i przedmiot działainości ): ...............
- osobiście . nię dotyczy......
- współirie z inn}irni osobami .... nie dotyczy...
Z tego t}tufu osiągnąłem (ęłam) rł, roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
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vIL

1. W społkach handiowl,ch (nazwą siedziba spółki) : nie dotyczy....-.....
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy.,.,..
- jestem członkiem fady naduorczej (od kiedy) : nie dotyczy,,,.,.
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy.,...

Z tego tytt*u osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłlm dochód w wysokości : nie doĘczy

2. W spółdzielniach :

nie dotyczy.
, jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy.,,...........

- jestem członkiem rady nadzorczej J 
1od kiedy; : nie dotyczy.......,......,.,

- jestem członkiem komisji rewŁyjnej (od kiedy) : nie dotyczy.,..........
Z tego tltufu osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :

nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie doĘczy,

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

- jestem członkiem komisji reńzyjnej (od kiedy) : nie dotyczy

Z tego 6.tułu osiągnąłem (ęłam) rv roku ubiegłynr dochód w wysokości :

vIII.
Inne <lochody osiągane z tltułu zatrudnienia lub innej działainości zarobkowej lub zajęć,
z podaniem krvot uzyskiwanych z kaźdego tl.tufu :

z tytułu zatrudnienia dochód netto za7 tńesięcy 2a21 t 329M,88 zł.
inne zródła nie dotyczy.

Ix
Składniki mienia ruchonrego o rł-artości powyźej i0 000 złotych ( w przypadku pojazdów-
mechanicznych naleźy podać mmkę . model i rok ptodukcji) :

Toyota Auris 2009 r. (wspóhł*aściciel)
.- Seat Cordoba 2008 r. (właściciel)

x.
Zobowiązania pienięhe o wańości powyżej 10 000 złotych" w tym zaciągnięte kedyty
i poĄczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości) : rrie dotyczy..............



cZĘŚC B

Kock,21 .07 .202I r.
(miejscowość , data)

Q, t. r,!l I

+łM.&.... ]*ę!,(ł.Ę,....
1] 6oapis;

1 . Niewłaści.*,e skreślić.
2, Nie dotyczy działalności wltwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
zrvierzęcej, w formie i zakesie gospodarstwa rodeinnego.
3. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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