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oŚwnocznNlE illAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba ckłada|ąga oówiadczenie obowięana |est do zgodnego z prewdą stararrnego l

zupelnego wypełnienia każde| z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zna|duĘ r konkretnym przypadku za$toeowanh, naloży

wpbać,,nie dotylczy''.
3. oeoba 9!ładaiąca oówiadczenio obowiąana jełt okr6lić prrynależność pogaczególnych

gkładnikór ma|ątkorych' dochodów i zoborYiązań do majątku odębnego l ńa|ątku
Óbjętcgo małżeńłką uropólnością maiątkową

1. oówiadczenle o stanie maJątkmrym dotyczy maiątku w kra|u i za granicą.
5. oświadczenie o stanb maiątkowym obe|muie ńuvniel wier:ytetnoóci plenĘne.
6. W części A Ńrviadczenia zawarte salnfqrmac|e|awne, w caęści B zaś infiormaoie nĘawne

dotyczące adrctu zamieszkania składa|ącego oówiadczenie on;z mieisca połóżenia
nleruchomoóci.

czĘść A

Ja niżej podpisany(a)' BYRWA ANDRZEJ . BYRWA
(miona i naavbko oraz nazwbko fodowę)

urcdzony(a) 10 10 1952 R w CZĄSTKOWCAOH

RENCISTA
(mie*sce zatrudnbnia, stanowig(o lub funkcie)

po zapoąlaniu się z pzepisamiustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (Dz. U. z2001
r,Nr142,poz' 1591 araz22o02r. Nr23, poz.22o, nr62,poz.5s8,Nr113,poz.9sł,Nr153,poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam rvchodzącc w
skład maEeńskiej wspólności majątkowej lub stlanowiąe mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
- środki pienĘżne zgromfizone wwalucie polskiei:..'...

NIE DOTYCZY

- Środki pienĘżne zgrcmadzone w walucie obej:..

NIE DOTYCZY
- papiery wartościowe:

NIE DOTYCZY

na kwotę:

lr.

1. Dom o powierzchni: ....,..'...'....' tTl2, o wartości NlĘ DowczY

a1



$tuł prawny: ..''....'..'..'..

2. Mieszkanie o powierzchni: .'...'...... rrf, o wartości NlE DoTYczY

Ętuł prawny: .'......'.'.'....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty orne , powiezchnia 1.56 ha

o wańości: 10 000 zł

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytuł prawny: rrvspÓłtrłasność 3/16 części nie wydzielonei z 1.56 ha

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym pnychód i dochÓd w wysokoŚci: Umowa
Użyczenia Nie ociąnąĘm dochodu.

4" lnne nieruchomoŚci:

powiezchnia: ...............

NrE DOTYCa/

o wartości: NlE DoTYczY

tytuł prarvny: NlE DOTYCZY

ln.
1. Posiadam ułlziały w spÓłkach handlowycłt 2 udziabm gminnych osÓb prawnych lub

pzedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę iemłtenta udziałów:

NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % ud'ziałÓw w spóbe:

NrE DOTYCaT

Z tego Ętułu miągnąłem(ęłam) w roku ubiąffi dochÓd w wysokości: ...........'..'.'

NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkac+r handlow1rch - należy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw: .'...''

NIE DOTYCZY

Z tego Mutu cĘgndem{ęłam) w roku ubiątym dochód w wysokości: '.'....'.........

Ąry



NIE DOTYCZY

tv.
1. Posiadam akcje w spÓłk*ł handlowych z udziabm gminnych osób prawnych lub

przedsĘbiorcÓw, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - należy podać licabę i emitenta akcii:

Nrt DowczY

akcje te stanowĘ pakiet większy nź.10 7o akcjiw spÓłe:

NIE DOTYCZY

Z Ęo tytułu osiąnąlem(ęhm) w roku ubiąłym dochÓd w wysokości: '.....'.',......

NIE DOTYCry

2. Posiadam akcje w innych $pÓil€6t handlowych - naleŹy podaÓ liczbę i emitenta akcji: ._'.....-.''.....

NIE DOTYCZY

Z tego tytułu reiągnąĘm(ęłam) w roku ubiąłym dochÓd w wysokoścł: ..........'.'..'.

NIE DOTYCZY

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj matonek, z wyĘczeniem mienia pzynależnąo do jego majątku odrębnęo)
od Skarbu Państwa, innej państwołlej osoby prawnei, jędnostki samoządu terytorialnego, ich
aviąków lub od ko1unalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podĘało zbyciu w drodze
preetaęu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

vl.
1' Prowadą działalnŃć gospodarczą (należy podar brmę pmwną i pzedmiot dżałałności): .''.'',......

NIE DOTYCZY

_ osobiście

NIE DOTYCZY

- wspÓlnie z innymi osobami

Z tego Ęftułu osiąnąłem(ęłam) w loku ubiąĘm prrychód i dochÓd w wysokości: '............'....'.'...'.

2. Zaeądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem' petnomocnikiem tlakiej
działalności(należy podać formę prawnąi pzedmiot działalności):.................

NIE DOTYCZY

Ą



_ osobiście

NIE DOTYCZY

_ wspólnie z innymiosobami

NIE DOTYCZY

Z tego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiąłym dochÓd w wysokości: .'..'...'.......

NrE DOTYCaI

vil.

W spÓłkach handlowych (naała, siedziba spÓłki):

NlĘ DowczY
_ jestem człcnkiem zanądu (od kiedy):

NIE DOTYCZY

- jestem człcnkiem rady nadzorczeJ (od kiedy);

NIE DOTYCZY

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci: NlE DOTYCZY

vlil.
lnne dochdy osiągane z tytułu zafrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zaięĆ, z podaniem

kwot uzyskiuanyth z każdego tytułu: RENTA lNWALlDzKA - 7 18v ZŁ siedem tysęcv
sto osiemdziesiąt siedem złctych" D|ETA RADNEGO l zA UDzlAŁ W PRAGACH
KoMlsJl - 6 800 ZŁ sześó tysięcy osiemset zbtych RAZEM = 13 987 złotych
trzynaście tysĘcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złrtych

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10.000 zł (w prłypadku pojazdÓw mechanicznych

należy podać markę, rnodelirok produkQi):

NIE DOTYCZY

x.

ZobowĘania pieniężne o wańości pof'yżej 10.000 zł' w tym zaciąnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich Żostały udzielone (wobec kogo, w ałięku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):



NlĘ DoTYczY


