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RADA GMINY BOLESŁAWIEC

Wpłynęło; 28. UL. 2022
_

.......................Liczba załączników

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Quek. QB. rad 'wą,” nesovn nv

.

taga:: Kraszewice, dnia 28.04.2022 r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,starannego !

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. '

:. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać
„nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majatku objętego
małżeńska wspólnością majątkową.
Oświadczenie o staniemajątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o staniemajątkowym obejmuje również wierzytelnośdpieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne

dotyaaoe adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia
nieruchomości.

czzścA
Ja, niżej podpisanyjaj Leszek FranciszekBerny, : domu Bemv

(imiona I nazwiskooraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 22 marca 1957 r. wKraszowicach

P

RadnyGminy Bolesławiec
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej„w lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 58 000 zł

- środki pieniężne zgromadzone wwalucie obcej: nie dotyay
......................................................................................................................................
II.

1. Dom o powierzchni: 220 m2, 0 wartości: 320 000 posadowiony na działce o pow. 0,20 ha 0
wartości: 50 000 zi
tytuł prawny: współwłasność majatkowa: żona.
2. Mieszkanie0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartości: nie dotyay
tytuł prawny: nie dotyczy /



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: uprawypolowe , powierzchnia: 1,23 ha
0 wartości: 35 000 zł
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: 1,23 ha współwłasność rodzinna - 2 siostry i brat,
16,47 ha dzierżawa
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód: 5264,00 zł.
Dochód: 21 400,00 zł.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
0 wartości: nie dotyczy

................................................................................................
tytuł prawny: nie dotyczy

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
niedotyczy ..................udzialyte stanowią pakiet większyniż 10% udziałóww spółce: nie dotyczy

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

2. Posiadam udziaływinnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie
dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłymdochód w wysokości: nie dotyczy
..

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

...u..............
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy



2. Posiadam akcjew innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

..................
v.
Nabyłemiam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: nledotyczy

......

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nieW- osobiście nie dotyay
- wspólnie z innymi osobami nie dotyay

......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
...............

— wspólnie z Innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy



-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie datyay

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

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: nie dotym

Vill.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych: każdego tytułu: ......................................
LeczekBerny-soosunekpracy- ”332,45

dieta radnego- 1349132 - ####rz?!MZŚÓZłM/ćvfvw-W*”
dopatybezpośredniedłarolników--13739,az ””?”/£ WMEwaBerny--stosunek pracy--79592,"

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Peweot 207 rok
produkcji 2011. - własność. Wartość 10500 zł. samochód osobowy VW TOUAREG rok produkcji
2006własność.Wartość 34 000 zł.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w oświadczeniu
majątkowym, nie są informacjami jawnymi.

Podstawa: art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559)

Pmiszeośubdmnlesmaamśnhdoqu,umpodshwham23351kodeksuhmegoa
podmienieprawdvlub zatajenie prawdysrozlkara pozbawienia wolnośd.

«mm:.W) (Podpis)


