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oŚwnDczENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

t waga:
1. osoba składająca ośwaadczonie obowiązana ieat do zgodnego z prawdą' 8tarannego i

zupełnego wypełnaenaa każde| z rubryk.
2. Jeżola poszcŹególne rubryki nie znaiduJą w konkretnym przypadku za8tosowanla, naleł

wpbać 
''nie 

dotyczy''.
3. o3oba skladająca oświadczenig oboi'aązana iost okrcślić prłynależnoóć poszczególnych

składnlków majątko\'Uych' dochodów i zobowiązań do maJątku odĘbnogo i majątku
oĘętego małżońsĘ wspólnoóclą maiątkową.

4. ośwaadczenio o stanie malątkotłym dotycŻY ma|ątku w kralu i za granicą.
5' oświadczenle o stanie majątkowym obejmuie .ównaeż wier'ytelnoóci pieniężne.
6. w części A oświadczenaa zawarto 3ą lnformacje iawne' w części B zaś in'o]macje niojewne

dotycąco adrgsu zamieezkanla składająGego oówiadczenae oraz mle|sca położenia
nieruchomości'

czĘśĆ A

Ja niżej podpisany(a)' BYRWA ANDMEJ . BYRWA
(imiona i nazwisko oraz na.łisko rcdo!łe)

urodzony(a) 10 paŹdziemik '1952 r. w CĄSTKoWcAcH

RADNY
(miojsca zatrudnienia, stanołbko lub funkcia)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnyrn (Dz. U. z 2001
r. Nr't42, poz. 1591 o|3.z z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ar!. 24h tej ustawy oŚwiadcŻam, że posiadam \ł/chodzące w
skład maźeńskiej wspólnoŚci mająd(ou,ej lub stanowiące mÓj majątek odĘbny:

t.

zasoby pieniężne:
- ślodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.......

nie dotyczy

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..........

il.
1. Dom o powierzchni: ......'...'...... m2, o wartoŚci nie dotyczy
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2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoŚci nie dotyczy

q^uł prawny:

3. Gospoda6two rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty orne , powierzchnia 1.56 ha

o wartości: 10 000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotYczY

tytuł prawny: wspóhłvłasność 3/16 części nie wydzielonej z 'l'56 ha

z tego sułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiąłym prŻychód i dochód w wysokości: Umowa

Użyczenia Nie osiągnąbm dochodu.

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia:

nie dotyczy

owańoŚci: nie dotyczy

q^ułprawny: nie dotyczy

ilt._i. 
Posiadam udziały w spółkach handlowych Ż udziałem q'j'l.ny9h . 

osó! 
-P]aTŁcj 

lub' 
pźio.ięuio'.o*, ń rtorycir uczestniczą takie osoby - należy podaĆ liczĘ i emitenta udz|a|ow:

nie dotYczY

";;;.";-il;;;";;;;;;;;-;- - " -" -

nie dotYczY

z tego h^ułu osiągnąłem(ębm) w roku ubiąłym dochód w wysokości:

nie dotYczY
2' Posiadam udziały w innych społ{acńnanolowych - należy podać liczĘ i emitenta udziałÓw: """'

nie dotYczY

Z tąo tyttlłu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiąlym dochód w wysokości;

nie dotyczy
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tv.
1. Posiadam akqe w spólkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

pŻedsiębiorów, w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy pct'lać,liczĘ i emitentr akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 o/o akcji w spółce: '......................'..

nie dotyczy

z tego Ę^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg!łym dochód w wysokości:

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - na|eży @ać liczĘ i emitenta akqi:

nie dotyczy

z tego Ę/tułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiąlłym dochód w wysokoŚci:

nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyĘczeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki ŁmoĘou tehjtortatnego, icń
zyłiązków lub od komunalnej 1soby prawnq nasĘpujące mienie, które podńgało z_b1aiu w 

-drodze
przetaryu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: ..'..........

nie dotyczy

vl.
1. Prowadzę działahość gospodarczą (należy podać fomę pral ną i pzedmiot działalności): .............

nie doĘczy

_ osobiście

nie dotyczy

_ wspólnie z innymi osobami

z tąo t!^ułu osiągnąĘm(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości: .............'............

2. Zan$zam działalnością gospodarczą lub jestem płzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (należy podać fomę prawną i przedmiot działalności):..'..'.'.........

nie dotyczy

_ osobiŚci€
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nie dotyczy

_ wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

z tego t')/tt'u osiągnąlem(ęhm) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

nie dotyczy

vil.
nie dotyczy

W spólkach handlowych (nazwa' siedziba spÓlki):

nie dotyczy

_ jestem cŻłonkiem zaŻądu (od kiedy):

nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rewizyinej (od kaedy):

nie dotyczy

z tego tyh'u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

vil1.
lnne dochody osĘgane z h/tulu zatrudnienia lub innej działalności zarobko^rej lub zajęć' z podaniem

l<wot uzyskiwanych z każdego tyfuftJ: renta inwalidzka - 8342.86 zł. osiem Ęsięcy trzysta
czterdzieści dwa złote 861100
dieta radnego i za udział w pracach Komisji - 7300 zł siedem tysięcy trąlsta

złotych. - dochody ułasne.

tx.

składniki mienia ruciomego o wartości powyżej 10.000 zł (w pzypadku pojazdów mechanicznych

należy podać merkę, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł' w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w ztviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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nie dotyczy

czĘŚĆ B

Powyższe oówladczonie składam świadomy(al' lż na podstawle ań 23:} s 1 Kodolcu kamego
za podanle nleprawdy lub zataJenie prawdy g]ozi kafa pozbawlenla wolności.

I
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