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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosolvania, należy

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

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

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu i za 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.

częŚc ł
Ja niŹej podpisany(a), BYRWA ANDRZEJ . BYRWA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) 'l0 10 1952 R w CZĄSTKoWICACH

RADNY
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z prŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20o1
r. N|142, poz. 1591 oaz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, ff 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz' 1806), zgodnie z art.24h Ę ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

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

nie dotyczy

.

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

ą



2. Mieszkanie o powieŻchni:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:.

rodzaj gospodarstwa: grunty orne , powieftchnia 1.56 ha

o wartości: '10 000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

. tytuł prawny: WspółWłasność 3/16 części nie wydzielonej z '1 .56 ha

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: Umowa
Użyczenia Nie osiągnąłem dochodu.

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:

nie dotyczy

o Wartości: nie dotyczy

t]/tuł prawny: nie dotyczy

ut.
1. Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

." o;;..;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'..........'....

nie dotyczy



tv.'l. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcÓw' w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akc'ji:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości: '.......'......''.....

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: ..'.......'..'...

nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'....'..''.'.....'...

nie dotyczy

v,
Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoŻądu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze
pŻetargu - należy podaĆ opis mienia i datę nabycia' od kogo: ...'...'..'..

nie dotyczy

vt.
1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (należy podaó formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): .'..'......''

nie dotyczy

- osobiŚcie

nie dotyczy

- wspÓlnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości: .'.''...''............'...

2. zalządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (naleŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działalnoŚci):.............'.....'

nie dotyczy

_ osobiście



nie dotyczy

- wspÓ|nie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....''........'.....'

nie dotyczy

vil.
nie dotyczy

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)] '....'...''.'..'

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kjedy): ''.'...''.'''..'.

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

nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

z tego q^Ułu osiągnąem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

vll!.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęó' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego q/tułu: dochody od 1.01 .2010(' do 31 ' 08'20'l0r.
renta inwa|idzka - 5421 ,84 zł. Pięć tysięcy cŹerysta dwadzieścia jeden 84/1 00

dieta radnego i za udział w pracach Komisji - 4.800 zł. cztery tysiące osiemset

tx.

składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyżej 1o'ooo zł (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych

naleŹy podaó markę, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyŻej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' W jakiej wysokości):

^ 1lt



1 . Nie dotyczy

2. l,lie dotyczy

3. cząstkowice

4. Nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie ań. 233 s 'l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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