OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ľadnego gminy

Reda, dnia ] 4 lołietnia 2016 r.

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego
ĺ zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.

Jeżeli poszczegĺólne ľubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania' należy
wpisać''nĺe dotvczv''.

3. osoba

skladająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićpľzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodórv ĺ zobowiązań do majątku odľębnego i majątku
objętego małżeńskąwspĺílnościąmajątkową.

4.

Oświadczenĺeo stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju i za granĺcą.

5.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równĺeżwierzytelnościpieniężne.

6. W

części A ośwĺadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje nĺejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nĺeruchomości.

CZĄŚĆ

^
J a, niżej podpisany (a),
urodzony (a) ......2

Dąrius z Czylkow s ki..............
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )
sýcznia 1976 r................
w.........
..........'

...Wejherowie

Radny Rady Miejskiej w Redzie.
(

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca I990r. o samoľządzie gminnym (Dz.U.
z200lr.Nr I4Ż,poz.I59I oraz z2002r. Nr 23, poz.220, Nľ 62, poz. 558, Nľ 113, poz'984, Nr l53'
poz.IŻ7I i Nr 214, poz.1806)' zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:......około 228 000
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:.'.. .......nie doýczy....
_

-

papieľy wartościow e: j edno s tki uczes tnictw a TFI.
..na kwotę: .....około 1 500

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji:............

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

v
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vĺyłączeniemmienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samoľządu
terytorialnego, ich zwíązkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze ptzetatgu_ĺaleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : ................

nie

doýczy,

vI.
1.

Prowadzę działalnośógospodaľczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
...............nie doýczy.
- osobiście ..'
- wspólnie z

innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokoŚct
2. Zarządzam działalnościągospo đarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności(naleŻy podai foľmę pľawną i przedmiot działalności):...........
...nie doýczy....
- osobiście
- wspólnie z

innymi osobami

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

vil.
W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki ): ..................

-

jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): .'.....

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie doýczy
nie doýczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
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1.

Dom o powierzchni ......nie
týuł prawny: .............

doýczy

2. Mieszkanie o powierzchni:

týuł prawny:

.nie

doýczy

m2, o wartości:.

.... m2, o wartości:

.....................

3. Gospodarstwo ľolne:

rodzaj gospodaľstwa; ..........nie

doýczy

o waľtości:

rcdzaj zabudowy:

týuł pľawny: .............

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości: ......
4. Inne nieruchomości:

powieľzchnia:

.nie

doýczy

o waľtości:

týuł pľawny:

ilL
1.

Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których lczestniczątakie osoby _należy podać liczbę i emitenta udział'őw:

udziaŁy te stanowią pakiet większy niŻ I0%oudziałőw w spółce:

..

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
w innych spółkach handlowych _ naleŻy podaó liczbę i emitenta udziałów: .....
2. Posiadam uđzíały

nie doýczy

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

IV.
1.

Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce: ....
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Inne dochody osiągane z týlsłu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego týułu:
.....nąleżnościze stosunku prący: 60 244,8
....prclwct ąutorskie i inne prawa, o których mowcl w ąrt. 18 ustały: l4 554,88 PLN..,
dieta radnego: I5 850,45

Ix.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji): ........
Suzuki

lgri'

(Snow łThite), 2007

x.
Zobowiązaĺia pieniężnę o waľtościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty ipoŻyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jal<lm zdarueniem, w jakiej
wysokości): ..
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1. Adres zaĺnieszkania osoby składającej oświadczenie:..i

ýwv?rv

e

^.

v'

Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie II częściA ( ađľes):
2

...

nie doýczy,.

a
J

4.
5.

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

Redą, dnia ]4 kwietnią 20]6
(

miejscowość,data)

r

\o3-é*s'ną.
(

L

podpis )

