
oŚWlADczEN lE MAJĄTKoWE
radnego gminY
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:r t'lil
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Uwaga:

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

Wypełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżze|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisaó ..nie

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, óochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŹeńską

wspólnością majątkową.

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.

czĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

-^^^; -f -Lc11UlDtą

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

poz.1S91 orazz2OO2r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr113, poz.9B4, Nr153, po2.1271 i Nr2'14, poz.

1806), zgodnie z ań'.24h tej ustawy oświadczam' ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓlności

majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pienĘżne:

-środki pienięzne zgrornadzone W Wa|ucie polskiej: ..l'}9-'.'g.ę'|.y..c-?.Y

ni a r]ntrrnzrr

- środki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie obcej: ..l'+.9....g.9'!'y-9.?.Y'..,.'

ni a r_lnJ-rznzrz

Boi anÓw , dnia 30-12_2aIĄ r.

(miejscowość)

ni a r_in1-rrnzrr

nie dotvczv
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il.

1. Dom o powierzchni: l1O m.,owańości: 18O OOO zł
tytuł prawny: . - ' -

2.Mieszkanieopowierzchni:.'................*}.ę...9.ę.!-yę.ł.y...m',owartości:

3. Gospodarstwo rolne.

rodzaj gospodarstwa: ..T.9.P-9.ln.ę....

owartości: 3O OO0 zł
rodzaj zabudowy: .$gn...ll...v.l..o-T*1-r'Y'ł.....P-Y.$yl.Ę-+...'9..o--S-Pg9.+.l.:-r'ę-l.'...9.9.I.*.3.9-l....I.ł.*.!'Y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: O zŁ

4. Inne nieruchomoŚci:

ni o r]nl- rrczrr

o wańości: n1e dotyczy
ni a dn]- rrnzrr

tytuł prawny: nie dotyczy

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych lub
pzedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby _ na|eŻy podac liczbę i emitenta udziałów:

n i o dnł- rrc zrr

il;;;;.;;
ni a rlnl-rznzrr

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw W spÓłce: nie dolyg7y

nae oo!vczv
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości. !]9- d9!y.c-?y

nae oolvczv
2. Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę i emitenta udziałow:

nJ-e ool:vczv
nae ootvczv
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod W Wysokości: ..l.lę...-4.ę}'.v-ę.zy............

ni o dn]- rrczrr

tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

przedsiębiorców, W ktorych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

nt-e ool:vczv
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spÓłce: nie dotyczy
ni a r'ln1- rrnzru

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ nalezy podac |iczbę i emitenta akcji:

ni a An].rrnzrz

ni o dn'|. rrnzrz

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

nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przYna|eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria|nego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore

pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|ezy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.

1. Prowadzę działa|ność gospodarczą(na|eŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności).

''TarLakKorabina.''..'..-...rP.]..ę....*9....9y-ł-q.9'Il'-c-].-l...-q'?.+.9..Ł-*-łl.ę.:.g-l'.''gg

-osobiście: tak

-wspolnie z innymi osobami: f-l-LaĄ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychod i dochod W Wysokości:

2. Zaządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej
działaIności (naleiy podac formę prawną i przedmiot działaIności):

nle ootvczv
-osobiście: nie dotyczy

..+.}.ę.'.g9.!.y.g.?.y-........'.................'''...

-Wspó|nie z innymi osobami: ni a r_ln1- rznzrr

..l.i.ę....9: !.y-ę- ?'y..................

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

nl-e ootvczv
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vil.

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy
ni a r]nf rrnzrz

vilt.

-jestem członkiem

..l.*.ę... g9.Ę.y'.9. ?.Y.........

-jestem członkiem

zarządu (od kiedy) : ..* }. 9....q'9.!.y.c-.7-y......''.

NIE OOTVCZV

-jestem członkiem komisji

nie dotvczv
rewizyjnej(od kiedy): nie do!yczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegtym dochod W Wysokości: .n}-.ę....q.9.!.y-c-.?y

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

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: €wl-ądq -'ę.l.''+.-e-...I.ę.ł.!.9'.11-e....:....9.:.l.9.1:'99....r.}.....(.pI'?.Y.9.t.9-Q).l.''
Azi ał:'l naćń I^l\/k.*...'..^ ^-^L'; A^: ^ _ q]f . n0 1 pl1-17chnrl\ułrąląf rrVJv v{f/.\JllyWdrrd V-vv!DUtg )JJI ww \ P!.JU]rvV/ 

'

świadczenia rentowe zony - 10.aO5,Ą6 zŁ ( przychÓd)

- ol.el:a raonego za 11 m-cy 2014 roku - 1.835,aa zŁ

i^7\^r rlnchnr]rr nhic1-c nałzpńska wsnólnnśnia'nai,łtkową.vvv]rvv)/ vvJYUU l!!VJĘ9]|9

lX

X

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

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

.-9.i.+.g*:'Ę....4.Ę.T.9B'...ł....-z.9.].?'''.:.ę.t.t+.l... ..P..|.?.y.9'?sP'9.....9'.ą]l.9.?.9.Ł*99.Y.9.?.ę.....ĘA.ł.Y.9....r '''?'9']'?.'''',-'ę,\,9 r........'........'' .......

samochÓd osobowy HONDA z 2005 roku, ładowarka KRAMER z 2Oa9 roku-,-....1.?q9wąI]-<'9

KAMATSU z 2OO2 roku, samoch. ctęzarowy SCANTA z I99B roku, sam. MAN z 2O0a r

- ma}źaóąL: r^r<nń'l noćć m:i:Ikor"l:,ru vvryv!rl

Zobowięania pieniężne 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 poiyczek zaciag11-ę.1.l ^+.,^L -- --l-.,^.ręUyUr1 lrą ZąĄuIJ.1\ ^*a-r- ^^i,-^-^l- --^i-^-, ^--.ch
..*./...:....P-!Y*.9.:.1....Ę.Y.:'!'y,':.Y.}.....1.=.:'*':.Y.:]..:.:-.Y..J-......

u MAN, claqnik ZETOR' Ładowarkę KRc:mnnharilr MAlt'l ai lłnł 1z.-fq9lr!Ąłi =ąn'] l. 7ĘTnP }'=.]nrł:rlza KPAMĘ'R, ładowarka
/vlqYlr!J:!!fv!\f

KAMATSU/

samochÓd SCANTA,

..?.).;....-"-P-1.ę.!.*'.'.5.*|....-1.ę.ę.P'-a.]]9}]....ł.ę....P.*Tl.9.ę.Ę.?g...9h.ę'y.l.p.l.-.-!-.'.9.ę.p-!.+.yg.....9.I.9.?''..B9.p.ę.Ę

Kwota zadłuzenia na dzień 3I_11-2014 rok _ 22Ą,456,a0 zŁ ( Nadsański Bank

Spółdzielczy, oddział w Bojanowie
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawi enia wolności'

'\,1tlir-.l?''t' ' 'y(\l '.. 
Ił.

......s-ęj.**:y'l.....9*ł.*...-1.9 .:.I.-2.:.?'9''!.l....I..:........

(miejscowośĆ, data)
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