
oŚWnDczEN|E MAJĄTKoWE

radnego gminy

..................'i-:- J.:.1.:.Y.'.:.............".....
(miejscowość)

, dnia z9-04-2013 r.

Uwaga:

{. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczegó|nych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obeimuje równ ież wierzyte| ności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położeniamieruchomołci. : ,,,:. | .

czĘsc A

Ja, niŹej podpisany(a), nmir Bie1eń nazwisko rodowe F':ęl.ę*'...'.....'.'..i.'|!]:lj:Ir'...'....^-....-.......'.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonY(a) 14' 09' 19s9

Poj azdÓw

uf. Strazacka 3, 31 -Ą33 Bojanow
F-llnlłni: - Drzor"rnr]n ] rzae ll Rrr..]rz Cmi nrr Rn i:nóut
.:..Y.'.i.::.:J.:.......................:.:..--.Y.:::.:i.1.'.:.-"-.--.:.:.J.....:.'.:.:J.....:r.'.'.i.:i.J.....:.Y.J..:.'..".."-:.1

(miejsce zatrudnien ia, stanowisko I ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2oo1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z2AO2 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań" 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspÓ|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

.środki pieniężne zgromadzone W Walucie po|skiej: nie dotvczy

- papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
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na kwotę: 
-*i.ę...9.ę.|.y..g-=.y
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ll.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, owańości: n1e dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni:

tytuł prawny: .*.9-...99.L.y.9.

3. Gospodarstwo rolne:

nj-e dotyczy ffi ., o wańości: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: nie doŁyc4y , powierzchnia: nie dotyczy
o wartości : ."t}.9...'g9-t..y."9'?.y

r o dzĄ za b u d owy : ...ł. ].'ę... -q.9..Ę. 
y.9'1.y

tytuł prawny: .*i.ę...-qg..Ę..Y.q.?.Y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości: lle 99!y.9z_y

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka budow1ana pow. 0,OB ha

o wańości. 18 . 0O0, 00 zł

ilt.

tytuł prawny. 
'r*'ę.9.*'9'Ś'9.'.*.*.ł.*'ę.*F..Ę.*'..'Y.P..Ę9.l.n.ę:..c-.''s*.J.*.t-'5'9'T.*

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
orzedsiebiorców" w którvch uczestnicza takie osobv - nalezv oodaó |iczbe i emitenta udziałów:

n1e ootvczv

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce" nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych - na|eży podaÓ liczbę iemitenta udziałów:

ni o dotruczrz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy

M.
1. Posiadam akcje w społkach hand|owych zudziatem gminnych osÓb prawnych |ub

orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - nalezv oodać |iczbe i emitenta akcii:

nae ootvczv

,/'/--\ I'
{ ł^'li\:
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akcje te stanowią pakiet większy nii 10% akcji w spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podac |iczbę i emitenta akcji:

ni ą r]nirzczrz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie doŁyczy

V.

Nabyłem(am) /nabył mój mationek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytoria|nego, ich związków lub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre
podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

n1e ootvczv

vt.

1' Prowadzę działa|nośc gospodarczą(naleŻy podać formę prawnqi pnedmiat działa|noŚcĄ:

.osobiście: osoba fizyczna prowadzaca działafność qospodarczą,

.Ę I.?.ę9s.}.9- !.'s .1*.*3*'l ności - stacja kontroJ i pojazdow

-wspó|nie z innymi osobami: nie doŁyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w wysokości:

przvchÓd - 166.315,4I zŁ, dochÓd - 83.544,64 zŁ _ maŁzeńska ąignA1naćń maia|1łny76

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawnqi pnedmiot działa|noścĄ.

.osobiŚcie: nie dotvczv

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ni a .-ln+rrnzrz

vil.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłkĄ:

nie dotvczv

(14,'O UM Pyskowicejr



- jestem czło n kiem zauądu (o d ki e d y), 
. *:'ę....9.9't y.ę'i.y

-jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy) nie dotyc4y

-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy). nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vilt.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej |ub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:

r"l .i a|: r:rlnała 15.600,00 zŁ . ma].zeńska wspolnoŚÓ ma-ją.tkowa

.^^L^!'. '^^A L*.}żnnkł nalc+,łce rln ma'l ź r"lcnóln m;r'jal 7 1'\,||tlJtl l]mtuuurluuy WJPVarlląa.VrIJlu uU lltąaŁ. W-iJurlr. llLuJqL l' LyLln. ma-j ąt z tytułu umowy o pracę -
dochÓd - 19.L42,0a zŁ

IX
Składniki mienia ruchomego o WańoŚci powyzej 10 000 złotych (w pnypadku pajazdaw

mechanicznych naleŻy padać markę, madel i rok produkcjĄ'
l.samochÓd osobowy marki opeL Frontera rok produkcji 1991

X

ma}źańqlła r"lqnĄl r 
..lOSC mal

? <amnrhAr] niaźarat^lll m:rki tr| iss:n P:r rnl rn]< nrnrłllkrii 'l Q9j m:]'- ''^-'1 *^].-
-'Y-ol vy\J llLol .. r.--^'.') '''.I L. WDPU] . lLldJćłL

Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej

Wysokości):
lrv'adrrt l^' ipoteczny o wartości 10B.000,00 zł na prowadzenie dz1ałafności

czei w Banku Spółdziefczvm W Boianowie na okr:es 10 lat -
me|łań <lz: r^r<nńl nnćń m> iaI Lnt"r:lUl}u!!UPvłJv9j|v't\4

1).t,n
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Powyższe oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie.
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

P ę.;..*llęw i.... -2..?.'..9.{.'. ł 
-0. -1.ł .r.#.^t.,t/ix*r."-............(..'r,,r!r.{

(podpis)
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(miejscowoŚc, data)


