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Uwaga:
1. osoba składaiąca oświadczenie oboliviązana jest do zgodnego z prawdą, sta]annego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych

składników majątkowych' dochodów i zobowiąań do maiątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawa]te są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adrcsu zamieszkania składającego oświadczenio oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja niże'i podpisany(a)' BYRWA ANDRZEJ . BYRWA

urodzony(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

'lo paŹdziernik 1952 r. w CĄSTKoWlcAcH

Radny Gminy Roźwienica + pzewodniczący Komisji Budzetu i Finansów + członek
Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkottolowych + emeryt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fun*cja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 'lgg0 r. o samoządzie gminnym (Dz. U' z 2oo1
r. Nr 142, poz. 1591 onz z 2OO2 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 oŚwidczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólnoŚci ma]ątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.'...

nie doĘczy

- środki pieniężne zgromadzone w Walucie obcej:.'''.'''

- papiery wartoŚcio*", ..'. - ' - . l:: :'ł:''

.

1' Dom o powieŻchni: m2, o wańości nie dbtyczy

air



q/tuł prawny:

2. Mieszkanie o powierŻchni: m2, o wańości nie dotyczy

Muł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodza.i gospodarstwa: grunty orne , powierzchnia 1 .56 ha

owańoŚci: 10 000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: Współwłasność 3/16 części nie Wydzielmej z 1.56 ha
2 '!'-au-, '''Z tego q/tułU osiągnąłem(ęłam) w roku r*biątĘm' przychÓd i dochód w wysokoŚci: Umowa

UŻyczenia Nie osiągnąłem dochodu.

4' lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia:

nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

tn.
1. Posiadam udzialy w spÓłkach handlowych z udziałern gminnych osÓb prawnych lub

przedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą takie osoby _ należy podaĆ liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 vo udziałów w spÓłce:

nie doĘczy
bli ł \'l. '\'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym Lńiłw'v*yśotosci,

nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podaĆ liczbę i emitenta udziałów: '.....'

nie dotyczy

? c v^)\
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym do€hód W rłłyśokości:

Ą}



nie dotyczy

tv.
1' Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałern gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleŹy'podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spÓłce: ...'._.........'.

nie dotyczy
b,ź.y':L\

Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku l*iegryń dóchód w wysokoŚci: ...........'............

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - należy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyĘczeniem mienia przynabżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednctki samoŻądu teMorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze
przetargu - należy podaĆ opis mienia i datę nabycia' od kogo: ...'..'............

nie dotyczy

vt.
'l. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą (należy podać formę prawmą i pŻedmiot działalnoŚci): .............

nie dotyczy

- osobiŚcie

nie dotyczy

- WspÓlnie z innymi osobami

() ' e ., ł'* tuL^
Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku rńĘffi y'rzychÓd i d@hÓd w wysokoŚci:

2' zaŻądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.......'.........

nie dotyczy

4\)



- osobiŚcie

nie dotyczy

- WspÓlnie z innymi osobami

n'" -9Ą"' -.-
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) *.łu aoóffiŁochód 

w wysokoŚci: .'...'.'...'..'....'.'..

nie doĘczy

vll.
nie dotyczy

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): '......'...'..'...

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

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

nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie.dotyczy
f2.e,*1t i t,L ,,-

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbię'$ni dochÓd w wysokości: nie dotyczy

vilr.
łnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: renta inwalidzka - 5504 zł' (pięć tysięcy pięcset
caery złote), umowa zlecenie - 72o zł (siedemseł dwadzieścia złotych) dieta
radnego i za udział W pracach Komisji - 4000 zł (cŹery tysiące złotych). - dochody
własne'

tx-

Składniki mienia ruchomego o WańoŚci powyŹej 10.000 zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

należy podaĆ markę, mode| i rok produkcji):

x.

nie dotyczy

4\



Zobowiąania pieniężne o wartości powyŻej '10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻYeki oraz
Warunki, na iakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakal zdaŻeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

czĘŚĆ B

nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstaUie a]t. 233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groz1 kara pozbavrienia wolności.

(

Czastkowice 18-og-2o14r. 4 rz ąs-:S:-i.
' ( mleFcowość' data) 

l l) 
(podpl3),u


