oSWIADCZEME MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda, dnia 20.04.2017
(miejscowość)

ĺ'

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i
zupełnego wypełnieni a każdej z ľubryk.
2. Jeżeliposzczegő|ne ľubryki nie znajdująw konkľetnym przypadku zastosowania, na|eŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okľeślióprzynaleŻĺośóposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawartę sąinformacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zarnieszkania składającego oświadczenieoraz miejscapoŁoŻenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A
J

a, nizej podpi sany( a), Andr ze| Wacław B yczkowski

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a) 10.08. l957r w Kĺotoszynie

Radny Rady Miejskiej w Redzie - Przewodĺiczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i
Promocji
(miejsce zatľudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dĺia 8 marca1990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz.
U. zŻ00l r' Nr l42, poz.759l orazz2002 r. Nľ 23' poz.220,Nr 62, poz. 558, Nľ l l3, poz.
984, Nr I53, poz. 127I , i Nr 2 1 4' poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
30.000.00

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środkipienięŻne zgromadzone w walucie obcej: ....'.

-

papiery wartościowe:.....

..

Nie dotyczy
Nie dotyczy

na kwotę:

U.

1. Dom o

Nie dotyczy

powierzchni:...........

m2, o wartości:'..

Ęrtuł prawny:'..............

powierzchni:

2. Mieszkanie o
74 m2, o wartości: 200.000.00
tytuł prawny : maj ątek obj ęty małżeńskąwspólnością maj ątkową.

Mieszkanie o powieľzchni

....'fr2, o wartości:

týuł prawny:
3. Gospodaľstwo rolne:

Nie dotyczy
rođzajgospodarstwa:............

powierzchnia.

o waľtości:

rodzs,

týuł prawny:...............

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoklr ubiegłym przychőd i dochód w wysokości
4' Inne nieruchomości: Nie doĘczy
powierzchnia:
o wartości
Ęrtuł prawny

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałőw:
Nie dotyczy
1.

udziaĘ te stanowiąpakiet większy niŻ ll%oudziałőw w spółce:

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.......'....
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- ĺaleŻy podaó liczbę i emitenta
udziałów
Nie dotyczy

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

Iv.

w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któľych uczestniczątakie osoby
naleŻy podać |iczbę i emitenta
1. Posiadanr akcje

-

akcji:.........

Nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy niz 10% akcji w spółce:..

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

Nie dotyczy

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

v
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zwyłączeniem mienia pľzynaleŻnego do jego majątku
odľę6nego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
terytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetatgu-naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie dotyczy

vI.

1.

Prowadzę działalnośógospodarczą(na|eŻy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
Nie dotyczy

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
Nie dotyczy

2.

Zarządzarrl działalnościągospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĘ podać fo.mę prawnąi przedmiot działalności):........'........''.
Nie dotyczy

-

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
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy):
członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vilI.
Inne dochody osiągane z týułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego týułu:.......
l
Dochód z tytułu v'rynagrodzęnia za pracę(zatrudnienia) za okĺes od 0 1 .0 l .2016r do
3l '122016 r w wysokości - 94 807 ,l7 (brutto)
2. Diety ztýułupełnienia funkcji radnego Rady Miasta w Redzie za okľes
od 0l .0l.2016r do 3l.l2. 2016r w wysokości15 701.25 (kwota wypłatona)
3. Inneźrodła:1 196,86

.

Ix.
Składniki mienia ľuchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychna\eży podać maľkę, model i ľok produkcji): Nie dotyczy
týuł prawny : maj ątek obj ęty małzeŕskąwspólnością maj ątkową.
Audi, A4,2.0, TDI,2005 _20.000 zł

J1
x.

Zobowiązana pieniężne o waľtościpowyżej 10 000 złotych, w Ęm zaciągniętę kredyty i
poĘezki oraz waľunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwięku zial<tm
zdaĺzeniem, w j akiej wysokości)......
Nie dotyczy

^żnca-l

D

Redą 20.04.2017r
(miejscowość,data)

VI

