OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Reda. dnia 14.04.2016 r
(miejscowość)
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczeĺlieobowiązana jest do zgodnego z pľawdą starannego i
zupełnego wypełnieni a każdej z rubryk.
2' JeŻęli poszczegő|ne ľubryki nie znajdują w konkretnym ptzypadku zastosowania' rlaleŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczerrie obowiązana jest określićprzynaleŻnośćposzczególn1,ch
składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
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 częściB zaśinformacje niejzrwne
dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca połoŹerlia
nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, nizej podpisany(a), Andľzej, Wacław Byczkowski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
uľodzony(a) 10.08. l957ľ w Kľotoszynie

Radny Rady Miejskiej w Redzie - Przewodniczący Komisji Kultury' Sporttr, Rekľeacji i
Pľomocji
(miej sce zatľudnienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoznarriu się zprzepisami ustawy zdnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminrrym (Dz.
U. z2001r. Nr l42, poz. 7591 oraz z2002 r. Nľ 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.
984, Nr l53,poz.l27|,i Nr 2l4, poz.1806)' zgodniezart.24htej ustawy oświadczanr, że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wartościowe:...............

30.000.00

Nie dotyczy

..

Nie dotyczy

.

na kwotę:

il.
1.

Nie dotyczy
Dom o powierzchni:...........

tlrtr,r

......fr2, o wartości

1"awny

powieľzchni:
74 mL,o wartości: 200.000.00
pľawny:
majątek objęty małzeńską wspólnością majątkową.
Ęrtuł
2. Mieszkanie o

Mieszkanie o

powieľzchni:.........'..

m2, o wartości:

týuł prawny
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

ie dotyczy

gospodaľstwa:.....''.....

powierzchnia

o wartości:...

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:.'...........'.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:..
4. Inne nieruchomości: Nie dotyczy
powieľzchnia:.........
o wartości:..

tytuł prawny:

ilI.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w któľych uczestniczątakie osoby
udziałőw:
Nie dotyczy

-

naleŻy podać liczbę i emitenta

udziały te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałőw w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

udziaŁow:.'

Nie dotyczy

-

naleŻy podać

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

ľ

l. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców' w któľych uczestniczątakie osoby
naleŻy podać liczb| i enritenta

-

akcji:.........

Nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy niż l0% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:...'..........
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podać liczbę i enritenta akcji

Nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:....'

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednoštek sámorządu
terytorialnego' ich związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, Ĺtóre
podlegało zbycill w drodze przetargu- naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie dotyczy

VL
I

Prowadzę działalność,gospodaľczą(należy podać formę prawnąi pľzedmiot działalności):
Nie dotyczy

-

osobiście ..

-

wspólnie z innymi osobami

-

wspólnie z innymi osobami....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłanr)lv roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokoŚcl
Zarządzam działalnościągospoda rcząlrubj estem pľzedstawicielem, pełnom ocnikienr
takiej działalności(naleŻy podać formę prawnąi pľzedmiot działalności):.'..'.............
Nie dotyczy

2

-

osobiście..............

-

wspólnie z innymi osobami....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
Nie dotyczy

-jestem
-jestem

-j

członkiem zarządu (od kiedy):
członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):

estem członkiem komisj i rewizyj nej (od kiedy)

:. r.

r r

t.

t.'...

l. l.

t

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości

VIIT.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu :.....'.
1
Dochód z tytułu wynagrodz eltia za pracę(zatrudnienia) za okres od 01 .01 .201 5ľ do
31.l2.Ż0t5 ľ w wysokości - 93 553,5l (brutto)
2. Diety ztýułupełnienia funkcji ľadnego Rady Miasta w Redzie za okres

.

IX.

3.

od 01.01.2015r do 31.12.20l5r w wysokościl5 850'45 (kwota wypłacona)

Inne żrődła: 1 807.5

Składniki mienia ľuchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznychna\eży podać markę' model i ľok produkcji):
tytuł prawny: majątek objęty małzeńską wspólnością majątkową.
Audi, A4,2.0, TDI' 2005 -2l.000 zł

x.

Zobowiązania pieniężne o waftości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyy i
poŻyczki oraz warunki' najakicli zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości).
Nie dotyczy

CZĘŚĆ B
Adľe s zamieszkania

o

soby s kład aj ącej o świadczenie

:

Miejsce połoŻenianieruchomościwymienionych w punkcie II częściA (adľes):
1

2

I

J

4.

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a\,iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapoďanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

Reda, 14.04.2016r

(miejscowośi' data)

L'ouJo

