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Śwrło cZENIE MAIĄTKowE
radnego gminy

......Reda......., dnia 26.04.2016... r
(miejscowośi)

Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego zpra'wdą, starannego i
zupďnego wypďnienia kazdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązah do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólno ściąmajątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za grarucą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzýelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczerue oraz miejsca pďożenia
nieruchomości.

CZĘsc A
Ją nżej podpisany(a) Zbigniew Frybezowski'

..

..

......

..

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a) .......15.06.2969

Wejherowie.

Radny Rady Miejskiej w Redzie.......
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym @z.
U. z200l r. Nr l42, poz. I59l ze zm.), zgodnie z art.T4htej ustawy oświadczam' że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

środkipieniężne zgromadzone
-wspólnoty
majątkowej.

w walucie polskiej: 8.104.53 zł. należące do małzeńskiej

śľodkipienięzne zgromadzone w walucie obcej. 40.99 CřIF należące do małżeńskiej
majątkowej.

-wspólnoĘ

-

papiery wartościowe:nie dotyczy

na kwotę:nie dotyczy

I

u.
l.
a) Dom o powierzckni..l20m2...', o wartości: 450 000 zł.

týuł prawny: małżeńskawspólnota majątkowa

b) Dom o powierzchnil59 m2.'... o wartości550

týuł prawny. mďżeńska wspólnota majątkowa

000ź

2.Mieszkanie o powierzchni:..nie dotyczy...... m2,

owartości:

.''. nie dotyczy

týuł prawny: nie dotyczy
Mieszkanie o powieľzchni:......nie dotyczy'....'' m2, o wartości:....... nie dotyczy

týuł pľawny:

...........'..

..nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:..............nie

dotyczy.... powierzchnia.................nie dotyc2y.............

o wartości:'..'............nie dotyczy..

rodzaj

zabudowy:

nie dotyczy

týuł pľawny:..............nie dotyczy.
Z

tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
a) grunty orne klasy V o powierzchni 8900 m2.

o wartości500 000 zł

Týuł prawny:

zĘm, żeudziaĘ 5OYodotyczą mojej osoby i

majątek wspólny w udziale 5-Yo,
stanowią małzeńską wspólnotę majątkową.

b) działka o powierzchni 379 m2 na hóreJ stoi dom zpozycji II 1

ą o wartości 75. 8Oo zł.

Týuł prawny: małzeńska wspólnota majątkowa.
c) działka o powierzchni

98

l

m2 na któ.ej stoi dom z pozycji

II l

b o wartości196,200 zł

Týuł prawny:małzeńska wspólnota majątkowa.

ilr.
Posiadam udziaĘ w społkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestruczątakie osoby
należy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy
1.

-

udziaĘ te stanowią pakiet większy Í'llż70yo udziałów w spďce:

2

..

nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy
2. Posiadam

lldziaĘ w innych społkach handlowych
nie doĘczy

udziałów:..
Z tego
IV.

-

nalezy podaó liczbę i emitenta

tyhJfu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie

doĘczy '.....

w spďkach handlowych zudziałem powiatolYych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
1. Posiadam akcje

-

..

.

akcje te stanowią pakiet większy nlż l}yo akcji w społce;..''.'.''.... nie dotyczy

Ztego týufu osiągnąłem(ďam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:..............
2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych należy podaó liczbę

i emitenta akcji

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..nie dotyczy

v
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teýorialnego, ich nĺĺiązkowlub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodzę przetarga
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

nie dotyczy

vI.

1.

Prowadzę działalnośó gospodarczą(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności)

ne dotyczy
J

-

osobiŚcie ....'.............. nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami........ nie dotyczy

Z

tego

týufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci:
....

2.

nie dotyczy

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pďnomocnikiem
takiej dziďalności (należry podaó formę prawną i przedmiot dáałalności):.................'..

.Pďnomocnictwo udzielone przezfirmę Megido do podpisywania umów sprzedaży..........
osobiście: dotyczy mojej osoby jako osoby frzycmej..'

-

wspólnie z innymi osobami.

Z

tego

..

nie dotyczy ...........'.

týufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:....nie dotyczy

vII.
W spďkach handlowych (nazwa, siedziba spďki)

-jestem
-jestem

nie dotyczy

.

członkiem zarządu (od kiedy):........ nie dotyczy
członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..'. nie dotyczy

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........ nie doĘczy
-jestem
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

vIIr.
Inne dochody osiągane z týufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kuildego týufu :... .. ..
.Radny Rady Miejskiej w Redzie -diety za okres rozliczeniowy w wysokości 12767.78 zł.

DĹ

4

Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
a)Przyczepa kampingowa marki Hobby rok produkcji 1993 naleĄca do małzeńskiej
wspólnoty majątkowej.
b) Samochód osobowy marki Hyundai IX 35 rok produkcji 2Ol2 -zakupiony na potrzeby
prowadzenia działalnościgospodarczej przez moją małzonkę , należący do małzeńskiej
wspólnoty majątkowej.

x.

Zobowiązana pieniężne o wartości powyżej l0 0oo złotych, w tym zaciągnięte kredýy i
poĘczlł oraz warunki' na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zvłiązluz jakim
zdarzeniem' w j akiej wysokości)
a) kredyt hipoteczny na budowę domu w wysokości 97 665,]ó CHF. Na dzień składania
oświadczenia kwota zadłużenlawynosi 51 300,75 CF{F
b) poĘczka udzielona w związku z prowadzonąpÍze małzonkę działalnościągospodarcząw
ramach projektu ,,Wsparcie przedsiębiorczości popÍzez rozvłoj instrumentów inĄnierii
finansowanej w ramach inicjatywy JEREMIE'' na zakup samochodu oraz ľemont biura, w
wysokości ó0 000 zł. Nadzień składania oświadczeniakwota zadłużeĺiawynosi38 000 zł'

CZĘsc B
Adres z.amieszkania osoby składaj ącej oświadczenie

Miejsce pďożenia nieruchomości wymienionych w punkcie tr częściA (adres)
1.

a)
b)
2..

nie dotyczy...

a

J..

níe dotyczy

..

4.
a)

b)
c)

Powyższe ośrľiadczenieskładam świadomy(a),iżnapodstawie aÍt.233 $ 1 Kodeksu karnego
p odarue nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kaĺa pozb awienia wolno ści'

za

T/r.--t'(

.....Reda 26.04.2016
(miejscowośó, data)
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