Reda, dnia 18.04.2018 r.
(miejscowośó)

oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gmĺny

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z pľałvdą,slarannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym prrypadku zastrlsowanĺa,
na|eĘ wpisać ..nie dotvczY''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnoścĺąmajątkową.
4. Oświadczenie o stanĺe majątkowym dotycry:majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenĺeo stanie majątkowym obejmuje równĺeż wierzytelności pieni1:żne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśiľrfoľmacje
nĺejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľa:z miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja,ĺiŻejpodpisany

(a),

Andľzej' Wacław Byczkowski

. urodzony (a) 10.08:1957ľ w

(imiona i nazwisĘo oraz nazwisko rodowe)

Kľotoszynie

'

Radny Rady Miejskiej w Redzie _ Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu , Rekĺelcii i
Promocji
(miejsce zatrudnienia, stadowisko lub funkcja)

po zapozĺaÍ|iusię z przepisami ustawy z dnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie gnrinnym
(Dz.U. z 20117 t. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne :

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej; 20.000.00 - majątek objęty małżeriską
wspólno Ścią maj ątkową.
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy.

'- papieľy waľtościowe:Nie dotyczy
na kwotę

Ą

h

'

II.
1.

Nie dotyczy
Dom o powierzchni:'..

...'...'frZ, o waľtości

Ęrtuł prawny:..
74 m2, o waľtości:200.000.00
maj ątkową.
tytuł pľawny: majątek objęty małżeńskąwspólno ścią
2. Mieszkanie o powierzchnĺ

Mieszkanie o Powierzchni:.'

....'... m2, o waľtości:

týuł prawny:...............
3. Gospodaľstwo ľolnę:

Nie dotyczY

powierzchnia...

rcđzajgospodarstwa:.......'.'..
o wartości:

rodzaj zabudowY:.

týuł prawny:.....
w wysokoŚcl
Ztegotytułu osiąnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym przychód i dochód
4. Inne nieľuchomości: Nie dotycz1'

powieľzchnia:'.'.....'.....'
o wartości:

tytuł prawny:..'

III.
powiatowych osób prawny':h lub
Posiadam udziaŁyw spółkach handlowychzudz\ałem
podać liczbę i emitęnta
pľzedsiębiorców, w których uczestniczątäkie osoby - na|eŻy
udziałów:
Nie dotyczy
1.

ldziałytestanowiąpakietwiększynizl}%oudziałówwspółce:....

w wysokoŚci: "'
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód
2. Posiadam uďziały w innych spółkach handlowych

udziďów:

Z'

;;g;,,y,"il

-

na|eŻy podać liczbę i emitenta

Nie doĘczy

;;iąg.ł;i;il-j * ."L''ui"gń ô;il; ; *."o;j;i

;...

tl

ÜV

a
IV
l ' Po;iadam akcje
spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnyĺ:lr
lub
przedsiębiorców, w1których uczestniczątakie osobý _nalezy podać liczbi i emitęnta

akcji:.........

Nie dotyczy

'

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ

lO%o

akcji w spółce:....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w
wysokości:..............
2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eŻypodać
liczbę i emitenta aklji
Nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.'.

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego
do jego lnajątl<u
odrębnego) od Skarbu. Państwa, irmej panstwowej osoby pľawnej, jednostek
samoľzitdu
terytorialnego, ich zwiękow,komunalnej osobyirawnej-na
rwi'ęuu metropálitalnego
' następujące mienie' które podle gało zbyciuw
dioi'e pr:žetargu _ naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

vI.

1'

'

Prowadzę działalnośćgospodarczą(na|eŻy podać fo.mę pľawnąi pľzedmiot
działalności):
Nie dotyczy

-

osobiście ...

-

wspólnie z innymi osobami

Ą

h

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roktl ubiegłym ptzychőd i dochód w wysokoŚcl
Nie dotyczy

2.

Zarządzam działalnościągospodaľczą lub jesteń przedstawicielem, pełnoĺnocnilliem
takiej działalności(ĺaleŻy podać formę prawnąi przedmiot działalności):............'.....
Nie dotyczy

-

osobiście ........'..'

-

wspólnie z innymi osobami....

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

vII.
W

spó

łkach handlowy ch (nazw a,
Nie dotyczy

-jestem

si

edziba spółki )

członkiem zarządu (od kiedy):

-_jestem członkiem rađynadzorczej (od kiedy): ...........';

-j

estem członkiem komisj i ľewizyj nej (od kiedy)

:... r..

t.

t'

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

VIII.
'

Inne dochody osiągane z

týułu zatrudnienia lub iĺĺtejdziałalnościzarobkowej |ub zajęć. z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego týułu:.......
1: Dochód z tytułu wynagrodzeniazapracę(zatĺudnienia) za okĺes od 01.01 .2017r do
3I 'l2.20l7 r w wysokości - 98 899,40 (brutto)
2. Diety ztytułupełnienia funkcji radnego Rady Miasta w Redzie za okres
od 01 .0I.20I7r do 31.12.2017rwwysokości 16 087 Zł (kwota wypłacona)
3. Inne Źródła : 0

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w pľzypadku pojalldów
mgchanicznych należy podać markę' model i ľok produkcji): Nie dotyczy
tytuł pľawny: majątek objęty małzeńską wspólnością majątkową.
TDI,2005 - 18'000 zł
Audi'
^4,2.0,

Ą"'L

x.

Zobowiązartiapieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, wtym zaciągnięte kľedyty i
poŻyczki oraz waľunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakinl
zdarzeniem, wjakiej wysokości)
............:.....
Nie doýczy

PovĺyŻsze oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $

1

Kodekstl karnego

za po danie niepľawdy lub zataj eni e prawdy gt ozi kära pozbawieni a wolno ści.

Reda, 18.04.2018r
(miejscowośó, data)

s)

