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oŚwnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego vvypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczeg lne rubryki nie znaiduią w konkrctnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyc,zy" .

3. osoba składająca oświadczenie obowią3ana jest określi przynaIeżność poszczeg lnych
składnik w maiątkowych, dochod w i zobowięa do majątku odrębnego i maiątku
obiętego małże ską wsp lnością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkot'vym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuje r wnież wierzytelności pieniężne.
6. llV części A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaś informacie nieiawne

doĘczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.

czĘŚć A

Ja niŻej podpisany(a), BYRWA ANDRZEJ . BYRWA

urodzony(a)
(imiona inazuvisko oraz naarisko rodowe)

10 10 1952 R w czĄSTKoWlcAcH

RADNY
(m iejsce zatrud nienia, sta nowisko I u b fu nkcia)

wzapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, nr 62, po2,558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład matŻe skiej wspÓlności majątkowej lub stianowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

nie doĘczy

0

_ Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy
papiery wartoŚciowe:

n.

1. Dom o powierzchni: m2, o wartości nie dotyczy

tytuł prawny: .........
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tytuł prawny: ........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzalgospodarstwa: grunt! orne

o wartoŚci: 10 000 zł

rodzaj zabudowy: tlie dotYczY

, powiezchnia 1.56 ha

tytuł prawny: wspohrłasnośÓ 3/16 części nie wydzielonej z 1.56 ha

Z tąo Ęfiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: Umowa
UŻyczenla Nie osiągnąlem dochodu.

4' lnne nieruchomoŚci:

powiezchnia:

o wartoŚci:

tytuł prawny:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
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1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gmLn.Tvgh .osÓb prawnych lub

pzedsiębiorcouw ktÓrybh uczestniczątakie osoby - naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczY

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akcji w spÓłce: ..-...-....

nie dotyczY

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .......'

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego oo jeg9 majątku odrębnego)

od Skarbu Pa Ńa, iirnej paristwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytoriaInego, ich

ałiązkÓw lub od komunalnej osoby prjwnej .n-asępu;ące 
mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze

przet"rgu - naleŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy



nie dotyczy

- wspÓlnie z innymi osobami .............

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nie dotyczy

vil.
nie dotyczy

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):

nie dotyczy

_ jestem członkiem zaządu (od kiedy):

nie dotyczy_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie doĘczy

Z tego Ęftułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości: nie dotyczy

vill.
lnne dochody osiągane z Ęfiułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: renta inwalidzka - 7 699,12 zŁ siedem tysięcy
sześćset dziewięÓdziesiąt dziewięć 1 21 1o0
dieta radnego l za udział w pracach Komisji -7 zao ZŁ siedem tysięcy dwieŚcie

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyŻej 1o.ooo zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

należy podaĆ markę, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.

Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyzej 10.000 zł, w tym zaciąnięte kredff i poŻyczki oraz
warunki, nd Jakich zostały udzielone (wobec kogo, w ariązku z jakim zdbrz-enieffi, W jakiei wysokoŚci):
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nie dotyczy

Powyższe oświadczenie skład-am- świadornY(a), Jł n" podstawie art. 233 s { Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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