o

s

WIADCZENIE MAIĄTKoWE

Íadnego gminy

...Reda...., dnia 10.04.2017
(miejscowość)

r

Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest

do zgodnego zpĺawdą starannego i
zupďnego wypďnieniakaŻdej z rubryk.
2.Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowania, należy
wpisaó,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślićprzynależnoślposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową,
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzýelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne' w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamleszkania składającego oświadczenieoraz miejsca pďozenia
nieruchomości.
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a, niżej podpi sany( a),. ..Zbigniew Dariu sz Frybezowski. . . . . .. . .. .. .. .
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
.

urodzony(a)......l5.0ó.1969....'.....

w....

.

.....Wejherowie........'.

Radny Rady Miejskiej w Redzie.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapo7naniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marcal99O r. o samorządzie gminnym @z.
U. z200l r. Nr l42, poz. t59l ze zm.), zgodnie z ut.24htej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięzne

pieniężne

w walucie polskiej: 2156,14 ĺależącedo małżeńskiej

pieniężne

w walucie obcej: .26,38CřIF należące do małzeńskiej

zgromadzone
środki
-wspólnoĘ
majątkowej.

środki
zgromadzone
-wspólnoĘ
majątkowej

-

.nie dotyczy

papiery wartościowe:

na kwotę:.. nie dotyczy..

I

il.
1.

a) Dom o powierzchni:......l20 ........ m2, o wartości:..450 000 zł.. ' ..

Ęrtuł prawny : małżeńska wspólnota maj ątkow a.. .. ... .. .. .''. .
b) Dom o powierzchni l59 m2 o wartości550 000 zł
2. Mieszkanie o powierzchni..'.nie dotyczy...'. .....frZ, o wartości: ..........nie dotyczy... ..

týuł prawny:.'...........nie dotyczy.
Mieszkanie o powierzchni:....'nie dotyczy

.. m2, o wartości: nie

dotyczy

tytuł pľawny:..........'...... .......nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:....''.......nie
o

wartości:

doĘczy.''

..

......

powierzchnia: nie dotyczy

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

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

týuł prawny: nie doĘczy.....
Ztego tyfufu osiągnąłem(ýam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
4. Inne nieruchomości:

a) grrnty orne V klasy o powierzchni 8900 m2
Ąrtuł prawny: majątek wspólny w udziale 5o%o
stanowią małzeńską wspólnotę maj ątkową.

o wartości500 000

zĘm, żeldziały50

b) działka o powierzchni379 m2 na której stoi dom

týuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa.

zpozycji II

c) działka o powierzchni 981m2 na lĺÍórej stoi dom zpozycji
týuł prawny: mďzeńska wspólnota majątkowa.

zł
%

dotycąmojej osoby i

lą o wartości75,800

IIlb

o wartości 196,200

zł

zł

m.
1. Posiadam udziały w spďkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których vczestniczątakie osoby
należy podać liczbę i emitenta
....nie dotyczy.....

-

udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niż l)yo ldziałow w społce: nie dotyczy

Ztego týufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

2

2' Posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych-należy podaó liczbę i emitenta
udziałőw: 70 tldziałow o wartości nominalnej po 100 złkłŻdy, ołącznej wartości7 o00zł

Ztego týufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.

l. Posiadam akcje w spďkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
..'....'nie doĘczy.....

-

akcji:.........

należy podać liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niŻ loYo akcji w spďce:

....

.. . '

..nie dotyczy

Ztego týufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy'....
2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podai liczbę i emitenta akcji
..............nie dotyczy

.

Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terýońalnego, ich z-łviązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu
należy podać opis mienia i datę nabycią od kogo:

-

.nie dotyczy

vr.

l.

Prowadzę działalność,gospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności)
................nie dotyczy.

. .

-

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

-

wspólnie z innymi osobami...nie dotyczy
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Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ďam) w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości
....nie dotyczy.....

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielerĄ pełnomocnikiem
takiej działalności(naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):
Pďnomocnictwo udzielone przez firmę MEGIDO do podpisywania umów sprzedaży

-

osobiście: dotyczy mojej osoby jako osoby flzycznej

-

wspólnie z innymi osobami....nie doĘczy

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIL
W spółkach handlowych(nazĺla, siedziba spďki): AMc PERFECT
02-170 Warszawa ul. Słowicza 62.

-jestem
-jestem

cooKwARE

Sp'zo.o

członkiem zarządu (od kiedy) : 06.06.201 6r................
członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

-jestem
Z tego týufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:t668,13 zł

VIII.
Inne dochody osiągane ztýułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęi, z
podaniem kwot uzyskiwanych zktŻdego tytufu:
Radny Rady Miejskiej w Redzie _ diety za okres rozliczeniowy w wysokości 13 374,20 zł

Umowa najmu lokalu mieszkaniowego przy vl. Morelowej 13 w Redzie. Czynsz za wynajem
wyniósł 12 8l0 złnależącydo małŹeńskiej wspólnoĘ majątkowej.

DĹ
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 z}otych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i ľok produkcji):
a) przyczepa kampingowa marki Hobby rok produkcji 1993 naleŻąca do małżeńskiej
wspólnoty majątkowej
b) samochód osobowy marki Hyundai IX 35 rok produkcji2ol2- zakupiony na potrzeby
prowadzenia działalnościgospodarczej przez moją małżonkę, należący do małżeńskiej
wspólnoty majątkowej
4

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poĘczki oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w aľiązku z jakim
zdaĺzerllem. w jakiej wysokości)
a) kľedyt hipoteczny na budowę domu w wysokości97 665,76 c[IF. Na dzień składania
oświadczenia kwota zadłuŻeniawynosi 46 539,39 CIJF
b) poĘczka udzielon a w z'wiązku z prow adzoną pÍzez małżonkę działalnością
gospodarczą w ramach projektu,,Wsparcie przedsiębiorczości poprzezrozvĺőj
instrumentów inzynierii finansowanej w ramach inicjatywy JEREMIE'' na zakup
samochodu oÍazÍemoÍfibiuľa, w wysokości 60 000 zLNa dzień składania
oświadczenia kwota zadłużeniawynosi \rł" ooo L{

CzE/ŚĆB

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawe aÍt. zJJ $ t rrvuvrrza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

_t,

......Reda 10.04.2017r
(miejscowość,data)
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