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oŚwlłoczENlE MAJĄTKowE " ''"effi'Ł
Radnego gminy

Gfubczyce, dnia 19 Kwiecień 2018 r.
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgadnego z

prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowani a, na|eży wpisać ..nie dotvczY''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić

przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów
izobowiązań do majątku 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 zawarte są informacje jawne, w części B
zaś informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania
składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany Józef Edward Lęnartowicz zd. Lęnartowicz, urodzony
01.05.1959 r., w Gfubczycach, radny Rady Miejskiej w Gfubczycach po
zapoznariu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 201T., poz. 1875 zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok' 9,0 tyś' złotych
- środki pienięzne zgromadzote w walucię obcej: Nie dotyczy
- papiery war1ościowe: Nie dotyczy na kwotę Nie dotyczy
II.

1. Dom o powierzchni: 94,8 m2, o wartości ok. 95000 złotych tytuł
prawny - własność majątek odrębny.

2. DziałI<a o pow. 0, 1 0 ha, wartość działki łączta z ceną domu z poz. 1

- własnoŚć majątek odrębny.
3. Lokal mieszkalny o powierzchni: 54,92 m2, o wartości ok. 101000

złotych _ własność wspólność małżeńska.



4. Działka o pow. 0'0783 ha (8/l00 udziafu w działce) wartośó udziału
w działce łączna z ceną lokalu mięszkalnego w poz. 3 - własność
wspólność małZeńska'

5. Lokal mieszkalny o powierzchni 35,18 m2' o warlości ok. 13046
złotych - własność wspó1noŚć małzeńska.

6. Wieczyste uzytkowanie gruntu na działce o pow' 0,0194 ha (udział
72/1a0q Ia rzecz właścicieli lokaiu mieszkalnego - wartość udziafu
400,55 złotych, płatna w rocznych ratach dot. poz. 5 - wieczyste
uzytkowan ie wspól nośc malzeńsl(a.

7. Boks garażowy o powierzchni uzytkowej 75,46 n2 o warlości ok.
4063 złotę - własność wspólność małzęńska'

8. Działka o pow. 0,0094haudziahl 19/100 wartość w działcełącznaz
ceną boksu garazowego w poz.7 - własność wspólność małżeńska.

ilr.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy
podać liczbę i ęmitenta udziałów: Nie dotyczy. UdziaĘ te stanowią pakiet
większy niz l0 oń udziaŁów w spółce: Nie dotyczy. Z tego tyfr*u
osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy.
2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych -nalezy podać liczbę
i emitęnta udziałów: Nie doĘczy. Z tego tyfułu osiągnąłem w roku
ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy.
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udztałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których lczestniczą takie osoby - naIeży
podać liczbę i emitenta akcji: Nie dotyczy. Akcje te stanowią pakiet
większy niż I0oń akcji w spółce: Nie dotyczy. Z tego tytufu, osiągnąłem w
roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: Nie dotyczy.
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę
i emitenta akcji: Nie dotyczy. Z tego tytuŁu osiągnąłem w roku ubiegĘm
dochód w wysokości: Nie dotyczy.
v.
Nabyłem, nabył mój małzonek, z wyłączeniem mięnia przynależnego do
jego majątku, odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, j ednostek samorządir terytorialnego, ich związków, komunalnej
osoby prawnej lrub zwlązku metropolitalnego następujące mienie' które
podlegało zbyciu w drodze przetargu ta1eży podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: Nie dotyczy.
VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaó formę prawną
i przedmiot działalności) - Nie dotyczy. osobiście Nie dotyczy. Wspólnie



z innymi osobami. Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód
w wysokości - Nie dotyczy
2. Zarządzam działaltośctą gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na\eży podać formę prawną
i przedmiot działalności): Nie dotyczy. - osobiścię Nie dotyczy. - wspólnie
z innymt csobami Nie dotyczy. Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochód w wysokości: Nie dotyczy
VIT
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba, spółki): Nie dotyczy.- jestem
członkięm zarządu (od kiedy?: Nie doĘczy. Jestęm członkiem rady
nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy. Jestem członkiem komisji rewtzyjnej
(od kiedy?: Nie dotyczy. Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochód w wysokości: Nie dotyczy.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności
zarobkowej Iub zajęó, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego Ę.tuŁu
( oraz dochody współmałżonka):
Dochody razemi 75.574,18 złotych.
Dieta radnego: 6.308,00 złotych.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać markę, model i rok
produkcji): Nie doĘczy.
x.
Zobowiązznta pienięzne o wat1ości powyżej 10000 złotych, w tym
zaciągrięte kredyly i pożyczkl oraz warunki, na jakich zostały udzielone'
(wobec kogo, w związku, z jaklm zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Nie dotyczy.


