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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

i/f i radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnientakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryk! nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie

dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnościąmajatkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podptsany(a), KAMIL SUCHAŃSKi,

{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowej
urodzony(a) 06,05. 1977r w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KIELCE
i miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wohodząoo w okład mafóońskiejwspólnoćoi
majątkowej tub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 160 000 złotych,
wierzytelności z tytułu pożyczek 75 000 złotych,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 12 000 euro, 9 000 dolarów amerykańskich,

- papiery wartościowe:
Obligacje Skarbu Państwa na kwotę aktualną: 1 336 060,00 złotych,
Akcje EKOBOK S.A, 28 032 125 szt. o wartości (wg notowań z dnia 17,12.2018r): 14 016 062,50 złotych,
Akcje MEDAKEM S.A, 500 000 szt. po 0,1 zł = 50 000 Złotych,
Akcje Radomski Rynek Hurtowy S.A. 10 szt. po 50zł = 500 złotych,
Polisa na Życie Multi PIN Aegon 2.1 Prestige o wartości 85 751,25 ztotych,
IKZE AVIVA: 23 484,07 ztotych.
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ii.
1. Dom o powierzchni: 1a) 224,01m?; 1b) 155 m»; 1c) 60 m ,̂

o wartości: 1a) 500 000 złotych; 1b) 1 500 000 złotych; 1c) 50 000 złotych,
tytuł prawny: la) własność, ib) własność, ic) własność.

2. Mieszkanie o powierzchni: 2a) 67,5m2; 2b) 37,29rn2; 2c) 54,7012; 2d) 31,2 m2; 2e) 27.93m»; 2f)
37.77m2; 2g) 31,24 m?: 2h) 27,70m2; 2i) 27,70m2; 2j) 31,24m2; 2k) 27,93m?; 21) 26.34m2; 2m) 26,34m»,
2n) 27,93m2; 2o) 37,77m2;
o wartości: 2a) 240 000 z ł : 2b) 250 000 zł; 2c) 530 000 zł; 2d) 250 000 zł; 2e) 240 000 zł; 2f) 350 000
zł: 2g) 230 000 zł: 2h) 210 000 zł; 2i) 210 000 zł; 2j) 230 000 zł: 2k) 230 000 zł: 21) 220 OOOzł; 2m)
220 000 zł; 2n) 230 000 zł; 2o) 320 000 zł.
tytuł prawny: 2a) własność; 2b) własność; 2c) własność; 2d) własność; 2e) własność; 2f) własność; 2g)
własność; 2h) własność; 2i) własność; 2j) własność: 2k) własność; 21) własność: 2m) własność: 2n)
własność; 2o) własność;

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4, Inne nieruchomości:
powierzchnia:
4a) działka budowlana 293m;? na której stoi dom wymieniony w punkcie 1a. o wartości 100 000 złotych,

tytuł prawny własność
4b) działka budowlana I098m2 na której stoi dom wymieniony w punkcie 1b. o wartości 400 000 złotych.

tytuł prawny własność
4c) działka budowlana 1004m2 na której stoi dom wymieniony w punkcie 1c, o wartości 400 000 złotych,

tytuł prawny własność,
4d) działka budowlana 1102m2, o wartości 200 000 złotych, tytuł prawny własność,
4e) działka budowlana 1I02rrf, o wartości 200 000 złotych, tytuł prawny własność,
4f) działka budowlana 1102m2. o wartości 200 000 złotych, tytuł prawny własność,
4g) działka budowlana 3199rrf', o wartości 600 000 złotych, tytuł prawny własność,
4h) udział 1/4 w działce budowlanej 1107m2, o wartości udziału 200 000 złotych, tytuł prawny własność
4i) udział 1/2 w nieruchomości składającej się ze 126 działek budowlanych o łącznej powierzchni 28 98811!?,

o wartości udziału 7 000 000 złotych, tytuł prawny własność,
4j) udział 1/2 w działce rolnej 385 500m2. o wartości udziału 3 911 000 złotych, tytuł prawny własność
4k) udział 1/2 w działce rolnej 12 921 m2, o wartości udziału 50 000 złotych, tytuł prawny własność,
41) działka rolna 10 566m2, o wartości 100 000 złotych, tytuł prawny własność,
4rn) działka rolna 10 787012, o wartości 100 000 złotych, tytuł prawny własność,
4n) działka rolna 6 939m^, o wartości 70 000 złotych, tytuł prawny własność,
4o) działka rolna 3 555m?, o wartości 40 000 złotych, tytuł prawny własność
4p) działka rolna 2 426rnz, o wartości 30 000 złotych, tytuł prawny własność
4r) działka rolna 4 083m2, o wartości 50 000 złotych, tytuł prawny własność
4s) działka rolna 10 013m2, o wartości 100 000 złotych, tytuł prawny własność
4t) udział 1/2 w lokalu usługowym 81,87m2 i miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, wartość

udziału 280 000 złotych, tytuł prawny własność
4u) garaż IGm?. o wartości 35 000 złotych, tytuł prawny własność
4w) miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, o wartości 35 000 złotych, tytuł prawny własność
4z) miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, o wartości 40 000 złotych, tytuł prawny własność
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Iii.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców.w

których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenia udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnątem(ftem) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naieży podać liczbę i emitenta udziałów:
Technologistyka Sp. z 0,0. - 5% tj. 5 udziałów po 100 zł = 500 złotych,
CK Karpielówka Sp. o.o. - 50% tj, 25 udziałów po 100 zł = 2500 złotych,
Dental Deveiopment Sp. z o.o,- 50% tj. 2664 udziałów po 100 zł = 266 400 złotych,

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0,00 złotych

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębtorców.w

których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2 Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Radomski Rynek Hurtowy SA -10 akcji
MEDAXEM S A , - 500 000 akcji
Akcje EKOBOK S. A. - 28 032 125 akcji

Z tego tytułu osiągnąłem(etefR) w roku ubiegłym bieżącym dochód w wysokości:
Radomski Rynek Hurtowy S.A, - 10 zł
EKOBOX S.A, - 1 680 000,00 zł

V.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
- działki rolne o powierzchni 1,0566ha, 1,0787ha i 0,6939ha w dniu 10.03.1999r od Agencji Własności Skarbu
Państwa:
- działki rolne o powierzchni 0,2426ha, 0,4Q83ha, Q,3555ha, i I,o013ha w dniu 30.09.2002r od Agencji
Własności Skarbu Państwa;

VI
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście - jednoosobowa działalność gospodarcza w przedmiocie: doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi; działalność prawnicza,

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiąg nąłem{ętem) w roku ubiegłym bieżącym (za 11 miesięcy) przychód i dochód w wysokości:
49 542.14 złotych przychód i 14 325,99 złotych dochód.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
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- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(etem) w roku ubiegłym dochód w wysokości, nie dotyczy

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

a) Dental Development IG Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie

b) CK Karpielówka Sp. o.o. - z siedzibą w Kielcach
c) Dental Development Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie
d) FOTOZE S.A. - z siedzibą w Wiśniówce

e) EKOBOX S.A. - z siedzibą w Wiśniówce

f) MEDAKEM S.A. - z siedzibą w Warszawie

g) ELEKTROMONT S. A. - z siedzibą w Jeleniej Górze

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
a) Wiceprezes Zarządu od 22.09,2016r,
b) Wiceprezes Zarządu od 12.06.2017r.
c) Wiceprezes Zarządu od 01.06.2012r.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
d) Przewodniczący Rady Nadzorczej od 28.12 2012r.
e) Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14.06.2017r.
f) Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14.09.2013r.
g) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 21.06.2016r.

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

Z tego tytułu osiąg nąłem(etem) w roku ubiegłym bieżącym dochód w wysokości:
EKOBOK S.A. 143 825,99 złotych, ELEKTORMONT SA 18 480,00 złotych, pozostałe brak dochodów.

VIII.
inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

116 863,70 złotych najem nieruchomości,
72 066,75 złotych umowa o pracę Kasje sp. z o.o.,
4 944,62 złotych płatność bezpośrednia z ARiMR,
1 107,00 złotych dieta Radnego Rady Miasta Kielce.

126,50 złotych netto umowa zlecenie Społeczna Akademia Nauk,

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): l..exus RX 450h z 2016r - najem

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)
Umowa o kredyt hipoteczny mBank S.A./ zakup działki budowlanej/ 395 323.21 złotych (pozostało do
spłaty).
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Urnowa o kredyt hipoteczny mBank S.A./ zakup lokalu użytkowego oraz udziału w prawie własności garażu
wielostanowiskowego/ 218 997,40 złotych (pozostało do spłaty),
Zadłużenie karty kredytowej 69 483.92 złotych



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

(miejscowość, data) (podpis)


