oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Reda, dĺia 25 lĺwietnia 2017 r

Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie oborviąz^na jest do zgodnego z prawdą,
i zupełnego rvypełnienia każdej z rublyk

starannego

2.

Jeżelĺposzczegĺólne ľubryki nĺe znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nĺe dotvczv''.

3.

Osoba składająca oświadczenie oborvĺązanľjest okľeślićpruynależnośćposzczegĺólnych
składnikórv majątkowych, dochodĺĎw i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.

4.

Oświadczenie o stanĺe majątkorvym doĘczy majątku w kľaju izagranicą.

5.
6.

pieniężne.
ośwĺadczenieo stanie majątkowym obejmuje równĺeż wĺeľzytelnoścĺ

W częściA ośwĺadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśĺnfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkanĺa składającego oświadczenĺeoraz mĺejsca położenĺa
nieľuchomości.

CZĘŚC
J

^

Darius z Czylkow s ki..............
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )
sýcznia I976 r........'.......
w '.'..'.'..'........ĺľejherowie.....

a, niżej podpisany (a), ...........

urodzony (a) ......2

Radny Rady Miejskiej w Redzie.
(

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisarcli ustawy z dnia 8 maľca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200lr. Nr 142,poz.l59l orazz2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1l3, poz.984, Nľ 153'
poz.I27I 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:

L
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgtomadzone w walucie polskiej:

około 244 750 PLN (majqtek odrębny),

około 23 800 PLN (wspólność majqtlrową)...........

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.... .......nie
- papiery

waľtościowe:....'. .'.'.'nie doýczy...
..na kwotę:

doýczy...

il.
1. Dom o

powierzchni ......nie doýczy.......

m2, o waľtości

Ęrtuł prawny: .............
2. Mieszkanie o powierzchni: ......nie

týuł prawny:

doýczy....

.ffi2, o waľtości:....

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

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a| ..........nie
o waľtości:
rodzaj zabudowy:

doýc zy....

...... ,

powierzchĺia:

Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychőd i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powieľzchnia:

nie doýczy

o wartości:...

ilI.
1.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _na|eży podaó liczbę i emitenta ludziałőw;

udziały te stanowią pakiet większy ruŻ l0% udziałów w spółce:

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

2. Posiadam

ldziaĘ w innych spółkach handlowych_naleŻy podaó liczbę i emitenta udziałów:

.....

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

ľ.

w spółkach handlowychzldziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestĺiczątakie osoby _na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

akcje te stanowią pakiet większy

ĺiŻ10oÁ akcji

w spółce: .......

;1/
*-ż-

ŁłJx'

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:.................
nie doýczy.
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..

v.
Nabyłem(am) (nabył mőj maŁŻonek, z wyłączeniem mienia przynaIeżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu_należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo

vI.
1.

Prowadzę działalnośógospodarczą(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęła'n) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..
2. Zarządzaĺrl działalnościągospodarcząlubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):.....'

......nie doýczy...
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

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

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): ..............
.....nie doýczy...
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): .....'........

nie doýczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......

nie doýczy

nie doýczy

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

vrn.

Inne dochody osiągane

z $llłu zatrudnienia lub

innej działalnościzaľobkowej |ub zajęó, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

nąleżnościze stosunku pracy: 62 76I,54
...prąwcl autorskie i inne prawa, o których mowa w ąrt. 18 ustawy: 5 392,69 PLN.
....dieta radnego: l5 635,00 PLN...

IX.
Składniki mienia ruchomego

o

waľtościpowyżej 10 000 złoĘch (w pľzypadku pojazdőw

mechanicznych należy podaó markę, model i rok pľodukcji): ........

.Suzuki lgnis (Snow ĺľ'hite), 2007 - majqtek odrębny..

x.
Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kľedyty i poŻyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związkll z ja\<lm zdarzeliem' w jakiej
wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie pľawdy grozi karapozbawienia wolności.

Reda, dnia 25 lłĺlietnia 2017
( miejscowość, d^tĺ)

r
(

podpis )

