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1. 	 Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgiidiittijo' z'prawd" , . a,;;,ego i zupelnego wypelnie
nia ka~deJ z rubryk. .-~ 

2. 	 Je~ell poszczegolne rubrykl nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisac ..nle doly
czy". 

3. 	 Osoba skladaj'lca oSwiadczenie obowl'lzana jest okreSlic przynaletnosc poszczegolnych skladnlkow maj,!t
kowych. dochod6w I zobowl"zan do maj"tku odr,\!bnego i maj'ltku obj'\!tego malZensk,! wSpOlnosci" rna
j'ltkow,!. 

4. 	 OSwladczenle 0 stanIe maj"tkowym dotyczy maj"tku w kraju i za granic". 

5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj"tkowym obejmuje rownle~ wierzytelnoscl pienil1zne. 

6. 	 W cz!i'Sci A oswiadczenla zawarte 5,! informacje jawne. w cz,\!sci B zas informacje niejawne dotycz"ce adre
su zamieszkania skladaj,!cego 05wiadczenie oraz miejsca p%zenia nieruchomosci. 

CZe;SCA 

Ja. nizej podp.sany(a). Boguslaw Kazimlerz Chowamec 
(imiona! nazwisko oraz r;azwisko rodo\He) 

urodzony(a) 30.03.1968 w Sul~cln 

Nadlesnictwo Krosno zJs w Osiecznicy. lesniczy 

(rniejsce zatrlJoniema, stanowisko lub funkcja) 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 maree 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142. 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr62. poz. 558. Nr 113. poz 984. Nr 153. poz 1271 i Nr 214. poz. 1806). 
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadezam. ze posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej Wsp6lnosci majqtkowej 
lub slanowlqce moj maJqlek od~bny: 

t. 

Zasoby pieni~zne: 

-	 srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 463901.57 

-	 srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosclowe: nie dotyczy 
na kwot~: nie dotyczy 

II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m'. 0 wartosci: nle dotyczy 

tytul prawny: nle dotyczy 

2. 	 Mieszkanie 0 powlerzchni: 60,70 m'. 0 wartoscl: 180000 

tytul prawny Wlasnos¢ wchodzqca w sklad malzeliskiej wspalnoscl majqtkoweJ 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nle dotyczy . powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: nle dotyczy 


rodzaj zabudowy: nle dotyczy 


tylul prawny: nie dotyczy 


Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubleglym przychod I dochod w wysokosci nie dolyczy 


4. 	 Inne nieruchomoscl: 

powlerzchnla: 0,1382 

o wartoScI: 107412.15 


tylul prawny: Wlasnosc wchodzqca w sklad mali:eliskiej wspolnosci majqlkowej 


http:107412.15
http:463901.57


III. 

1. 	Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w k16· 

rych uczeslniczq lakie osoby - nalezy podac liczb~ I emilenta udzialOw. 

nie dotyczy 


udzialy Ie stanowiq pakiel wi~kszy nit 10% udziat6w w sp6lce: nie dolyczy 


Z tego tytu!u osiqgnq!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2, Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalety podac liczb<;> i emitenta udzia!6w me dotyczy 

Z lego tytu!u osi<lgnq!em(~m) w roku ubieglym dochOd w wysokosci nie dotyczy 

IV. 

1. 	 Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi<;>biorcow, w klo

rych uczestniczq lakie osoby - nalezy poda¢ liczb<;> i emitenta akcji: 

nie dotyczy 


akcje Ie slanowiq pakiel wio;.kszy nit 10% akcji w sp6lce: nie dolyczy 


Z lego Iytulu osiqgn<l!em(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: nie dotyczy 


2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalety podac liczb<;> i emitenta akcji: nie dotyczy 

Z lego tytu!u osiqgnq!em(~m) w roku ubieglym dochOd w wysokoscl: nie dotyczy 

V. 

Naby!em(am) (naby! mOl maltonek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do )ego maj<ltku odr<;>bnego) od Skar
bu Paristwa, inne) paristwowej osoby prawnej, Jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkbw lub od komu
nalneJ osoby prawnej nastE;puj<lCe mien ie, klore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalety podac opis mie
nia i datE; nabycia, od kogo: nie dolyczy 

VI. 

1. ProwadzE; dzia!alnosc gospodarczq (nalezy podac formE; prawn'l i przedmiot dzialalnosci) nie dotyczy 

osobiscie nie dotyczy 

wspolnie z innymi osobami nie dOlyczy 

Z lego tytulu osiqgnq!em(~am) w roku ubieglym przychod i dochOd w wysokosci: nie dotyczy 

2. 	 Zarzqdzam dzia!alnosci'l gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzia!alnosci (na
lety podac formE; prawn'l i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

osobiscie nie dotyczy 


wspolnie z innymi osobami nie dOtyczy 


Z tego tylulu osiqgnq!em(~m) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dolyczy 

VII. 


W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy 


- jeslem cz!onkiem zarz'ldu (od kiedy): nie dOlyczy 

- jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dolyczy 

- jeslem cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dolyczy 

1, Z lego tylulu osi'lgn'llem(~am) w roku ubieglym przych6d i dochbd w wysokosci: nie dolyczy 

VIII. 

Inne dochody oSI'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj'1c, z podaniem kwol uzy
skiwanych z katdego tytulu: umowa 0 prac<;! 123768.75z!, umowa 0 dzielo 1817,04zl, diela radnego 6050zl, 
KZP 1470z1 



• 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy 
podac mark~, model i rok produkcji) Peugot 308SW-2012r, Peugot 206 -2006r, Suzuki Samurai -2000r 

X. 

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni<zte kredyty i pozyczki oraz warunkL 
na jakich zoslaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
1 )Konsumencki Kredyt Mieszkaniowy w BZ WBK na zakup mieszkania 160000z1 zobowiEjzania 111469,73z1 
2)Przej~ie dlugu z UMG Krosno Odrz, dzialki zabudowaneJ 47412, 15z1 zobowiqzania 37102,83 
3)Kredyt z zakladu pracy na zakup samochodu 34200z1 zobowiqzania 18471,78z1 
4)Pozyczka z KZP N-clwO Krosno 7000z1 zobowiqzania 2050z1 

CZE;SC B 

Adres zamieszkania oSOby skladajqcej oswiadczenie: 

Mie ... -.~... . .. ......... 

1, , 
2, 

3, 

4, 

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscL 

" 
Bytnica 28,04.2017 -........... .. '~.-", Od~j~}""" 


(mlejscowosc, data} k 


