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oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminY

Uwaga:
1. osoba sktadająca ośrviadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego

i zupelnego iTpełnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać tj!!939]ry!Zyi
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest ok-reślić prrynależność

poszczegóhych składników majątkorłTch, dochodórv i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o sta e majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie m'jątkołrTm obejmuje również wierzytelności pieniężoe.
6. W części A oświadczenia zał'arte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adr€Śu zamieszkania składającego oś}viadczenie oraz miejsca
polożenia nierucbomości' 

( ZĘŚc A
Ja niżej podpisany Józef Edward Lenańowicz zd. Lenańowicz, urodzony 01.05.1959
\\'Głubczycach, Radny Rady MiejsLiej w Głubczycach po zapoznaniu się Z przepisamj
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' Nr 742, poz. 159I
oraz z 2002 r. Nr 23, poz' 2Ż0, ft 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214'
poz' 1806)' zgodnie z aft.24h tęj ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności mają&owej ]ub stanowiącę mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężnę Żgromadzone w walucie polskiąj: ok' 19 000 zł'
- środki pieniężne zglomadzone w walucie obcejl nie dotycry
- papiery waltościowe: nie dotyczy na kwotę| nie dotyczy.

II. Nieruchomości:
1' Dom o powięIzchni: 94,8 m2, o wartości ok' 95000 złotych t}tuł prawny - własność

majątek odrębny.
2' Działka o pow' 0' 10 ha, wartość dziąłki łączna z cena domu z poz. 1 - własnośó majątek

odrębny'
3' Lokal mieszkalny o pov'ierzchni: 54'92 m2, o war1ości: ok'1010oo złotych - własność

wspólność małżeńska'
4. Działka o pow' 0'0783 ha (8/100 udziału $ działce) \ł'artość udziabl w dzialce łączna z

ceną lokalu mieszkalnego w poz' 3 - własnośó wspólność małżęńska'
5. Lokal mieszkalny o powierzchni 3 5,l 8 m2, o warlości: ok' 13 046 złotych - własnośó

wspó1ność małżeńska.
6. wieczyste uży&owanie gruntu na działce o pow. 0,0194 ha (udział 72/1000) na rzecz

właścicieli lokalu mieszkalnego - rr.artość udziału 400,55 złotych, płatna w locznych ratach
dot. poz' 5 wieczyste uż}'tkowanie wspólność małżeńska.

7. Bokś garażowy o powietzchrri uz1tkou'ej 15,46 m2 o wańości ok' 4063 złote, - \ł4asność
wspólność małŹeńska.

8. Działka o pow. 0'0094 ha wartość udziału 19/100 w działce łączrra z cena boksu
garażo'wego w poz.7. - własnośó wspólność małżeńska'



III. Gospodarstwo rolner
Rodzaj gospodarstwa| NIE DoTYCZY' powierzchnia: NIE DoTYCZY' o u'atości|
NIE DoTYCZY' rodzaj zabudoty: NIE D0TYCZY, t}tuł prawny: NIE DoTYCZY'
Z tego t}.tułu osiągnąłem w roku ubieg\łn pŹychód idochód rł'rłrysokości: NIE
DOTYCZY.

1. ]nne nieruchoności: powielzchnia: NIE DoTYCZY, o \\'afiości: NIE DoTYCZY'
tJ'tuł prawnv: NIE DOTYCZY'

Iv. spółki handlowe:
1. Posiadam udziały rv spółkach handlowych z ttdzjałem gminnych osób pralvnych lub

przedsiębiolców' w klórych uczestniczą 1akie osoby należy podać liczbę i emitenta
udziałów: NIE DOTYCZY' udziały te stanowią pakiet większy niż i0 % udziałów
w spółce: NIE DoTYCZY. Z tęgo t}.tułu osiągnąłem w roku ubięgłym dochód
w wysokości: NIE DoTYCZY'

2' Posiadam udziĄ w innyclr spółkach handlolłfch - naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów: NIE DoTYCZY. Z tego tytułu osiągnąłem rł' roku ubiegłym doclród
w Wysokości: NIE DoTYczY.

V. Akcje.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na1e4/ podać licŻbę i emitenta
akoji: NIE DoTYCZY, akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: NIE
DOTYCZY. Z tego t}.tufu osiągnąłem rv roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE
DOTYCTX.

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY. Z tego t}.tułu osiągnąłem rv roku ubiegłym dochód rv lr,ysokości: NIE
DOTYCZY.

VI. Zakup mienia
Nabyłem (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia pzyrależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostki samoŻądu
teĄ4orialnego, ich związkór.v lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w dlodze pżetargu _ nalezy podać opis nrienia i datę nabycia. od kogo NIE
DOTYCZY.

vI. Dzialalność gospodarcza.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (nalęży podać formę prawną i pżedmiot działalności):

NIE DoTYCZY' - osobiście NIE DoTYCZY' _ Wspólnię z jru])łni osobami NIE
Do'IyCZY. Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w lłysokości;
NIE DOTYCZY. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem'
pełnomocnikiem takiej działalności (naleŹy podać formę prawną i przedmjot działalności)
NIE DoTYCZY - osobiście NIE DoTYCZY' - wspólnie z irrnymi osobami NIE
DoTYCZY' Z tego t}'tufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w w1'sokości: NIE
DOTYCZY

vII. członkowstwo w spółkach handlowych.
w spółkach handlowych Q'tazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY' - jestem członliem
zarządu (od kiedy): NIE DoTYCZY' _ jestem członłiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE
DoTYCZY' jestem człoŃiem komisji rewiz'vjnei (od kiedy): NIE DoTYCZY, z tego t}tułu
osiągnąłem w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: NIE DoTYCZY.



\ĄII. Dochody
Inne dochody osiągane z t),tufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lnb zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych Z każdego tytułu:
Dochody razem: 69376'7l złotych. Dieta radnego _ 6080 złotych'

IX. Ruchomości
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): NIE DoTYCZY.

X. Zobowiązania
Zobowią.zania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte ked)'ty i pożyczki
oraz wanłrki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości): NIE DOTYCZY.


