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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

Bol anow ,dnia 01-09_2OIĄ r.

(mie'iscowość)

Uwaga:

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

wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową'

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności 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'

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

rencr s ta
28-06-1956 r. Y.... P Y.J..:.1 l.v-: *. Y

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142,

poz. 1S91 orazz2002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214' poz.

1806), zgodnie z art'' 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w sk,ład małzeńskiej wspo|ności

majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

7aoby pienĘżne:

. środki pienięŻne zgr omadzone W Wa I ucie po|skiej : .l}.ę''..q9.!.y9.?y..

- środki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie obcej: .n.ie'

- pa pi e ry Wa rto ś ci owe : .ł] *. -"-....{.9'|.y.g- r, y

119. -q.9.!.v9:.Y.
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rodzaj zabudowy: ..9ęr.'...*.*.r.-"-[*l.Y-r.''..P-Pgyl.Ę*....9.-o-F-Ę.ę.{.ę.l.g-tę-:.....9.*.|.?.19l....T}.9.!.Y

tytuł prawny: ..w'ę.p-Q.łwłąsność . ma.Ł'z.en.s-t*...l;.p.g.}.*g-s.-i...n'*.:.*t.Ę.ę.w.ę.-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci' O zL

4. Inne nieruchomoŚci:
powie rzch n i a : .l*.ę....+9.!.y.ę..'.y

nie dotvczy
o wańości: nie dnft'a-.'vvuyv4y

nie dotyczv
tytuł prawny:

nie dotyczv
]] *.ę....*.o-!.y9 ?'y-......'..

1il.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ubprzedsiębiorcóW, W ktorych uczestniczą takie osoby - na|ezy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:

ni o rint-rrn-.'.r+v vvL yu4 y

nae ootvczv
ni-e dotvczv
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałów w spółce: nie dotvczv
nle dotvczv

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotvczv
ni a Anf -'^-.'

..:.'.:.:.'.'YY.:.ł.Y 1 J
2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - na|ezy podac liczbę i emitenta udziałów:

..l.].ę... 99.!.y..ę3.y

nie dotvczv
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie do.t'yc ?.y....'..........,''..'.........'.'''

M.

1. Posiadam akcje w społkach
przedsiębiorców, W ktorych

handlowych z udziałem gminnych osob prawnych |ub
uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

.'l.}.ę... 99.!.y..9- ?.Y.....'....

l)k
Lt
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: nie dotyczy
nie dotvczv
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie doŁyczy

2. Posiadam akcje w innych spotkach hand|owych _ na|ezy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

nie dotvczv
NIE OOTVCZV

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie docyczy

nre oot-vczv

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przYna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które
pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|dly podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nre Qotvczv

vt.

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

'' Tartak Korab1na'' - wpis do ewldenc1i dzia}a]ności gospodarczej nr 21Ą/96

-osobiście: tak

-wspó|nie z innymi osobami: tak

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:

2' Zaządzam działaInoŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej
działaIności (na|eży podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności).

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy
ni a /1^f !/-7\7tfv4l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: nie dotyczy
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Mt.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
ni a dnf rz CZY

.jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
ni a rlnf rznzrrvyvLi

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

.*19..,.?.9.t.v.9. 7.v......................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod W Wysokości: nie dotyczy

vill.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|noŚci zarobkowej |ub zaięc, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu. świadczenie rentowe _ .7 
'268,B6 zŁ (dochód) ,

i^7I^7 r.lnnhnr.lrr nhiaIa małźań<]u: r^lqnAl aaAa: r t^i -+'-^u!!r'!gy vv 'Y9 '.-FoLllose Lą llLo lqLKUWQ.

|X

X

Sktadniki mienia ruchomego o WańoŚci powyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych na|eży podaÓ markę, mode| i rok produkcji):

KAMATSU z 2a02 roku, samoch. cięzarowy SCANIA z 1998 roku, sam. MAN z 2a0O r,

Zobowiązania pienięzne o WańoŚci powyzej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

Wysokości): 1). spłata pozyezęk zaciagnietycn na zakup:

.P.31l.9.9n.9-qP...YĄ.N.l.''.'9-*.*

samochód SCANTA' samochód Renault z 2Oa3 r. ,

2). sp'łaLa rar 1easingu na samochÓd ChevroleL Capciva - fundusz 1easingowy

Kwota zadŁuzenia ogółem na dzień 31-08_2014 rok _ 219.863,0O zL

l'"tr'
lJ
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Ś1,.cu.i*ft;-it- (-)h
Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie arI.233 $ i Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

BoianÓw, dnra 01-O9_201.4 r

(miejscowość' data)
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