
!

!

ii.rt.v ii:,--..1r ,. -. :

,j!../*L.\!1:'- I i.).;. .:i

I Vo'Ya--':irni Pi'*i".:'';; rr

wpływu i"*.*uu ?*tĄ-t2.3m ,',1 
(miejscowość,dnia)

I rlPi5ru,,i?lt^?-s365.&|€'. 
' ^ 

V t

Uwaga: 
i ;'].i.1i:;ó 1.--''!]!,{.'.,:,tŃ 

3o''flri
1. osoba-sktadajĄca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego
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Bojanów' dnia 29.12.20|4 r.

podpisany(a), Emil BieIeń, nazwisko rodowe: Bieleń

i zupełnego wypełnieniakuzdej z rubryk.
2. JeŻe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

naleĘ wpisać ,,nie doĘczy,,
3. osoba składająca oświadczenie obowipana jest określić przynależmość

poszczególnych składników majątkowych dochodów i zobowi4zań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju izagrantca.
5. oświadczenie maj ątkowe obejmuj e równiez wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zanieszkalia składającego oświadczerie oraz miejsca
połozenia nieruchomości.

[[lu[![[|lil]illililriltil

(imiona i nazwisko oraznanvisko rodowe)

Urodzony(a) 14.09.1959 r. w Bojanowie

Działalność gospodarcza Firma F.P.H.a. Emil Bieleń Stacja Kontroli Pojazdów
Sklep motoryzacyjny Bojanów, ul. Strażacka 3' 37-433 Bojanów
Funkcja - Przewodniczqcy Rady Gminy Bojanów
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po rozpoznaniu się z przepisami ustawy z drua 2t sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz.U.Nr106,poz.679,z1998r.Nr113,poz715iNr162,por.1126,z1999r.Nr49,poz
483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2013, poz. 594 ze ztt.),
zgodnie z art. 24h oświadczaln, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiqce mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
-środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
-środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy
-papiery wartościowe: nie dotyczy, na kwotę: nie doĘczy



il.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchti: nie doĘczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie doĘczy,

3. Gospodarsmó rolne: rcdzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie doĘczy,

o wartości: nie doĘczy, rodzaj- 
"ub.'do*y: 

nie doĘczy, Ęrtuł prawny: nie dotyczy;

Ztegotytułu osiągnąiem(ęłam) w roku bieżącymdochód w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości: działka budowlana o powierzchni 0,08 ha, o wartości: 18 000'00 zł'

Ęrtuł prawny: własność - małieńska wspólność majqtkowa;

iztat*a budowlana pow. 0,0g ha, o wartości; 55 000,00 zł, Ę,tuł prawny:

własność - małżeńska wspólność majqtkowa

IIL
Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców,-w których uczestniczą tal<te osoby _ należry podaó liczbę i emitenta

udziałów: nie doĘczy
Udziały te stano#ą pakiet większy ruz |0%o udziałów w spółce: nie doĘczy

Ztego $lłttosiągnąłern(ęłarn) w roku bieżącym dochód w wysokości: nie dotyczy

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ ta|eiy podać \iczbę i emitenta udziałów:

nie doĘczy
Ztego"tyn,fiuosiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym dochód w wysokości: nie dotyczy

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestliczą takie osoby _ naleŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

nie doĘczy
Akcje ie stanowią pakiet większy ili |0% akcji w spółce: nie dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku bieiącymdochód w wysokości: nie doĘczy

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ na|eŻy podać ticzbę i emitenta akcji: nie

t!i,7,,*osiągnąłem(ęłam) w roku bieŻącymdochód w wysokoś ci: nie dotyczy

v.
Nabyłem (am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

;d';,il"g") oatstńu., p*'t*u, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytoriatógo, ich zvnq,kt,w lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu: nie doĘczy

vr.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie doĘczy
- osobiście: osoba ft'zyczna prowadzqca działalność gospodarczq, przedmiot działalności _

stacj a kontroli p oj azdów
-wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tZgo tyfutu ósiągnąłem(ęłarn) * 

'oko 
bieżącym przychód w wysokości: /81 981,21 zł

i dochoaw wysokości: 86 578,42 zł _ małżeitska wspólność majątkowa

oA'



2. Zarzqdzan działaLnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (ruIeĘ podaó formę prawnQ i przedmiot działalności)
- osobiście - nie dotyczy
- wspólnie z innyrni osobami _ nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy),. nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewrzyjnej ( od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym dochód w wysokości: nie doĘczy

vilI. lnne dochody osiągane z Ętllłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot uzyskirvanych zkłŻdego bfułu -

1. Dieta radnego 15 210,00 zł_ małżeńska wspólność majqtkowa;
2. Dochody współmałżonka należqce do małżeńskicj wspólnoty majqtkowej z tytułu
umow o pracę _ 18 619,60 zł

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
Sałnochód osobotvy Mercedes ML400, rok produkcji 2003 _ małżeńska wspólność
majqtkowa
Samochód Nissan Patrol, rok produkcji 1992 _ małżeńska wspólność majqtkowa

X. Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 z}otych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożycd<t oraz warunki , na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeruert, w jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny ogółem o wartości 170 000,00 Zł na prowadzenie działalności
gospodarczej w Nadsuńskim Banku Spółdzielczym w Bojanowie na okres l0 lat _
małże ńs k a w sp ó ln o ś ć maj qtkow a.
Stan zadłużenia na dzień 29.12.2014 r. _ 66 026'63 zł

o'



PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podante nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

Bojanów, dnia 29.12.2014 r.
.,..,&.vlg1... ęil

(miejscowośó, data) (podpis)
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