
OSWIADCZEN IE MA,JATKOWE

wypełnienia każdej z rubryk' RRRs92469

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoggłvałlta' llatęzy wplsać 
''4Ędotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kraju iza granicą.

5' oświadczenie majątkowe obejmuje równ ież wierzyte|ności pien lężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś ił.lformacie niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, nizej podpisany(a), nmir Bieleń, nazwisko rodowe Bie]eń
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonY'(a) 14' 09' 1es9 Rn-i
"" J anow

r.

działa1nośĆ gospodarcza Firma E.P.H.U. EmiI Biefeń Stacja Kontroli PojazdÓw

Sklep Motoryzacyiny Bojanów, u].. Strazacka 3, 31 _433 Bojanów
E-lrnlrni: - Drzar^rnr.lni łzaall tr=rlrr Cminrr Rni=nńr^r

..'.::....*":.:'I'...:.Y'ł'.:.: i:- :':
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U- z2oo1
r. Nr 142, poz. 1591 arazz2OO2r. Nr23, paz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271
i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam Wchodzące w skład
matżeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

.środki pieniężne zgromadzone w Walucie po|skiej: n i a rinJ.rrnzrz

- papiery WartoŚciowe: nie dotyczy

O UM Pyskowicejr

na kwotę: nie dotyczy

(\''l'



il.

1. Dom o powierzchni: nie dotyc zy fflz , owartości: nie doŁyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: ni a An].rlnęrz!!!v vvuyuay ffi 2, o wartości: 
'.*-i.ę...-9..o..!'y-ę..ły

OOEVCZV , powierzchnia: nie dotyczy

tytuł prawny : ..*.i.ę...9ę.!..v..ę.r.y...

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie
o Wańości: nie dotvczv
r odzą zabudowy: .ł:.ę...g..o-F-y.9.?.Y

i dochód W Wysokości: nie doŁyczy

4. Inne nieruchomoŚci:
powieruchnia: dzj.ałka budowlana

o Wartości: 18 . 0OO, 0O zL

ilt.

tytuł prawny: 
.y*ł.ę.ę'*p.ś.Ś'.'*.e.Łr.9'*F'.Ę'e.''.Y..s..P9..l.n.9.*.'.....*g'j.'*.l.b.p'.yg

'fl.ł*.e.Ł'Ł.*....Ę*9.ę.ry.]'*.**......P'-o..T.l.'...9'.l..9.?''.'ł:.*.ł.'..y.ę.:.Ę.9.ę'f''..'?-9.'.Q.9.9-19.9...'r*

Posiadam udziały w spółkach hand|owych z t,sdziałem gminnych osób prawnych lub
nrzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - na|ezv nodaó liczbe i emitenta udziałów:
nie dotvczv

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o udzlałow W spółce: nj.e doLvczv

1.

f-,..
żi;il'ffi ";;ągĘń'dili ; 

-ń."fti3ffid";ilffi ;';;ń#i il ;;;;;;;

2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę i emitenta udziatów:

nie doŁvczv

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w A^r.,^ -.,evLyuay

M.
4
t. Posiadam akcje

orzedsiebiorców
w spÓtkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub
. w którvch uczestnicza takie osobv - nalezv oodac liczbe i emitenta akcii:

ni a rinJ'rznzrz
. :.i.i..Y....Y.:-.-- J. :-.:.r..

O UM Pysko\^ricejr Q/



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/a akcji w spółce: nie dotvczv

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

ni a Hnf"^-.'ar!e uvLyv4y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

t*"-d 
"ilil*ńń;;i ] nia Ąn]-lrłzl,4r+v vvLyv-y

V.

Nabyłem(am) /nabył mój matŹonek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednóstki samorząóu
terytorialnego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre
podlegało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podaĆ opis mienia idatę nabycia, od kogo:
ni a dnt-rra--'rrrv qvL yea y

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (nateży podać formę prawnq i przedmiot działalnoŚci):

.P.|..Ę.ę'g*+..o-!-...Ś.:.+.*'ł.*.'l-Ł9ś.9-+....:...F-Ę.*.9'].e....'t9l.ł.ł'ę.}..-..'p'ęj-?.?.*.o.I
.wspÓ|nie z innymi osobami: nie dotyczy

ż iil tytd; ffiffiil(ęt"'i ffik"Mp;';ilJ il;;ffi ; ;ń;#;i
nr>ttahAA - T ?-

,.ł::,*;;;*;hlii;f.l;lili**ilj'j;i:ff;;;;;k;Ł;;j;;;li;;ł;;#;#i'Ł.g-g.*.--'.
dziatalności (należy podać formę prawnq i pnedmiot działalnoŚci).

nie dotvczv
-ncn}riśeia. .; ^ !^!.-^-..osobiście:''*.i.p-...9.ę.Ę.y. 

ę,?,y,''...'...,','''

-wspó|nie z innymi osobami: .**'ę'.'.g.9.t.y.ę.?'Y

0. r

żi;óińil;Jąóffi;'łł;'i;;"k;fffi;ilil;ffiń#; ni a dnf rrnzrrrr+v vv9yvły

vil.

W spółkach hand|owych
ni a r]nf lłaęrz

- y eL y

@ UM Pyskowicejr

(nazwa, siedziba spÓłkĄ:

/l\"/( h,b'l



-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotvczv

-jestem członkiem rady nadzorczd1@d kiedy): nie dotyczy

M!t.

lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub za.ięć, z podaniern

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: rF }LtFł.l 
"t.8, 

e'tą

-jestem cżonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .*'ę....*9g.y..9.?.Y....'.'

.9-i..ę-!.+....r.e.*il'9.9..9....1.9..:..4..9.9.'.9.9-....ł..ł.....-....Tę.Ł.r..ęl'9.łt.*.'.'węp-q.]'.l.p-ę.9-...$.ę.j'.ę.t.].<.9-H3

i^^Ę^l.. ,.^^!1*^łż'ank: nalłżae a do małż rłqnól n m^i.F z l-rlJ-lr}lr l.yy.y.Li.y..y.J....L.o_H.y.-..1113.:.._.y

13.440.00 zŁ

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdÓw

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcjĄ.

'9..ę:ł."-g.}p.*.'.'ęg.9.p.'9''{y..'łl].+-r-ł.C'}-'''ł{9':.ę'ęgęF''':*9g'ę.ł'''.ł:1j:Ś.-Qg.'.':'.".5...'ę'ł'ę'*'t+. j..'-.- j.-i'...-ą.9-9.9
'm^ł7 Wqnn I mrr:f Ś:mnnlrńr,l ni..lLLąf 4. WDPUl . rLLąJ tu . , vgtrlv9'.-* -.ęzarowy

D(

'l{:ę.ę.*.*.'''P'?.!.{-oJ'...-.}..? 2.?,'.:-',.y.*,ł,z.ę.l.9.Ł'*.'..y.ęPg]'*.g.ś.Ś..'r.'.ęJ.ę.t]:9P.ę

X
Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoścĄ:

..Ę"r.ę-Q.yJ.'..Ł.lP.9.!.9-9-r-*y....?-s--o-ł.9..T..'.?....r.ę.[!-9-s..ę'+.....1.'7.9..'.9.9-Q.r.-o-9-...r.*.....ł.ę.

qospodarczei w Nadsańskj.m Banku Snń}rlz.i olnzrm,^' Bojanowie na okres 10 lat -
mat'żeńska wspólnośĆ majątkowa. Stan zadf'uzenj-a na dzień 31.08.2014 r.
14.L95,00 zŁ

O UM Pyskowicejr /,-\l (( \Ąl^
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Powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci'

(podpis)

O UM Pyskowicejr


