
(miejscowość)

Uwaga:

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

2. Jeie|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przyna|eżność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością maj ątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

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

czĘsc A

Ja, nizej podpisany(a), eu j ek Jerzy rodowe Ba3 ek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

I Clluf D Ld

28-06-7956 r. w Boianowie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2001 r.Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z art..24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład ma,lzeńskiej wspólnoŚci
majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zmby p{enĘżne:

-środki pieniężne zgromadzone W Wa|ucie po|skiej: nie dotyczy
ni o rłntrrnz

ni o rlnl-rznzrze I v4 y

- środki pienięzne zgromadzone W Walucie obcej:

- papiery wańoŚciowe: ni a rlnf rzazrz

n i a rln]- rrn zrr

ni a Anf rrnzrrrrfv vvuf v-f na kwotę:
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1. Dom o powierzchni: 11O m,' owańości: 18O OOO zł

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczY |Y|., owańości: 1r1ę- d9!i,,-9-7y

tytuł prawny : .*-i.ę....q-"-!-y.g'-'.Y

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: WSp-9-llę , powierzchnia 1 2Ę L.

o wańości: 30 O0O zł
rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokości: 0zł

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy

o wa ńości : 
..J1.1.-e-...-q.9.!'.y-9. ?.y

-i ^ i^f .,^-.,lrrę uvLyu.y

tytuł prawny:

ni a r'lnJ' rrczrz

1il.

1. Posiadam udziały w spółkach hand|owychzudziałem gminnych osob prawnych |ub
pzedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - na|ezy podac Iiczbę i emitenta udziałow:

nie dotvczv
ni a dnj- rzczr;

ni a r'lnfr;nzrruf v4J

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałów W spółce: nie dotyczy
ni a dał- rznzrz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod W Wysokości: nie Aa|ttręlt

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych - nalezy podaÓ |iczbę i emitenta udziałów.

nie dotvczv
ni o r]n1- rrozrr

Ztego tytułu osiągn{em(ęłam) W roku ubiegłym dochod W Wysokości: nie Aal ttrztt

ni a rlal rrnzrr

M.
1. Posiadam akcje w spÓłkach

przedsiębiorcóW, W ktorych
hand|owych z udziałem g minnych
uczestniczą takie osoby - na|eŻy

osÓb prawnych lub
podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

nae ootvczv
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce: nie dotyczy
ni a da]- rznzrz

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod W Wysokości: nie dotVczy
ni a r]nf rrnzrr

ef v4f

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - na|ezy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

ni a rla]- rrczrr

nie dotyczv

V.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod WWysokoŚci: nie dotyczy
nia AafrrnzrrvfvL)

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria|nego, ich związków |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eiy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nae qolvczv

vL

1. Prowadzę działaInośc gospodarczą(na|eŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności):

'.]]....T.*'r!.ę.t....ł!.gn*Ę-ł.ł.e.]].....-...yP.ł.Ę'''.9ę....ę.r-ł-4.ę-l.g-j.-i....-Q.r.i.*.Ł*-łł.ę.:.ę.+....99.ęP.9-q.g.I9

-osobiście: tak

-Wspó|nie z innymi osobami: tak

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

DrzrznhAr.l .'] 
^?4.938,24 zŁ, koszty uzyskania1. I.Ą25.424,19 zŁ' dochód:9.513,45 zŁ

z z;;;;;;;; ;'il;i ;;;6 #ffi "'."'; 
i il F;i;; ;;;0"t"*i.i"r"; ffi ;;.. iri"' i.r,i",

działalnoŚci (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|noŚci):

ni a r]nf rrazrz

.osobiście: nie rlo]-rrnzrr

nie dotyczy
-Wspólnie z innymi osobami:

nie dotvczv
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku

nae ootvczv
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lll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie doŁyczy
n i a r]a1- rrn zrrv f v4f

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ..nr.ę.'. g.9.!.y9.?.Y

nie dotvczv
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycz1,

nre ootvczv
- jestem członkiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy) : .l-1.ę....9'9-!-y9.?'y-

nae ootvczv
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod w wysokości: nie doryczy

Mil.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: śwladczenie rento-.wę- : 9 ..19--3- , 99 z! \pIzl-ń.99.)..l

działalność wykonywana osobrście _ B11,L2 zL 1 dochod)'
r]nnhArl źanll z f rllll}rl ćuli ar']czoni: rcn1-nwoeio . 12 A.2 A\ | nrzrr-l-ń.l\vvurlvu avrry - ,y, I LErluvvvuYv )L.=LLt aJ \ IJ!aJ

.:....q}.9.!.*...:.?.qł9-9.9....-....1..'.-a.-?-Q.r..9.9....1l

|X
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych na|ezy podac markę, mode| i rok produkcji).

Ciągnik ZETOR z 2012 roku, przyczepa samozała4awcza PALMS z 2aL2 r9k9ł

samochód osobowy HONDA z 2005 roku, ładowarka KRAMER z 2009 roku, łaQ9wa1Ęq

_ małzeńska wspÓlnośÓ majątkowa

X
Zobowiązania pienięzne o Wartości powyzej 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): ..ł.)...:'...P.Ę}.ę.!.?....P-9.?'Y.9.:.ę.].<.....?3.ę]..9'9.l.rę.ę.Y.ę.Ę....l].?.....?.ę.t.Y.P-.i'.'............'''''.'..............

samochód SCANIA'

2) . splata rat leasingu na samochód Chevrofet Captiva - fundusz 1easinqowv

Kwota zadŁuienia na dzień 31_12_2013 rok _ 271.863,00 zŁ ( Nadsański Bank

ZY, oddz-rał w Bojanowie
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

......P.-o- 
j.*l-Q.y.l.....9*łe....-2.9.-'9.9.:-?.Q.-1.1....I.:.'".'.'

(miejscowośĆ' data)

/
" 1'-\/ r/\ ' '' ,.( t',.e- i }ł l'./frruu\'" \ 4"/

it t\ l'
tt
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