Reda, dnia 23 kwietnia 2018 r.

oŚwrłncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga :
1. osoba skladająca ośwĺadczenieobowĺązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
ĺ zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczegĺílne ľubryki nĺe znajdują w konkľetnym prrypadku zastosowania,
na|eĘ wpisaó ..nie dotvczv''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowĺązana jest okľeślĺć
przynależnośó
poszczególnych składnĺkĺíw
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego ĺ majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Ośwĺadczenieo stanĺe majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za gľanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wiezytelnościpienĺężne.
6. W częścĺA oświadczenia zawaľte są ĺnformacje jawne, w częściB zaśĺnformacje
niejawne doĘczące adľesu zamieszkania skladającego ośwĺadczenieoraz mĺejsca
położenĺanieľuchomości.
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Ja,niŻej ^
urodzony

.Daríusz Cąylkows k'........'.'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.....2

sýcznia 1976 r............

po zapo7Ílaniu się z przepisarli ustawy
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie

ĺľejherowie

z

drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

z

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..'.........około 21 600 zł.....
. . . . . ..' naj qte k obj ę Ę małzeńs ką w spólno ściq maj qtlrow q
_

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery

waitościowe:..

.nie
na kwotę

il.

.... nie dotyczy

doýczy
:

9...'...m2 (powierzchnia użytlrowa)

na działce budowlanej o
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3. Gospodarstwo rolne:

nie doýczy...
.., powieľzchnia:
rodzaj gospodaľstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: ........
Ęrtuł prawny:
Ztego tynJłu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoŚci : .......
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:

.nie doĘczy

o wartości

ilL

1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać líczbę i emitenta
udziałów:..
nie doýczy

ldziaĘ

te stanowią pakiet większy

ĺiżI0 Youdziałőw

w spółce: ......

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

_

naleŻy podaó liczbę

i

emitenta

udziałów:..

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

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestĺiczą takie osoby _ na|eŻy podaó liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
2. Posiadaľń akcje w innych spółkach handlowych_na\eży podaó |iczbę i emitenta akcji:

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

Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
terytońalnego, ich związkőw, komunalnej osoby pľawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleĘ podać opis mienia
i datę nabycia, od
nie doýczy

kogo:'..

vr.

1. Prowadzę dziaŁalĺośógospodarczą (należy podać formę prawną

nie doýczy

i pľzedmiot działalności):

- osobiście..
_

wspólnie z innymi osobami

.

Ztego tyfufu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem

przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalno$ci (na|eĘ podaó foľmę prawrrą i przedmiot dziďalności): ...........
nie doĘczy
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfułu osiągnąłem (ęła'n) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

W spółkach handlowych(ĺazwa, siedziba spółki):...................nie doýczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

...

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

Ztego tymłtl osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

vrII.

Inne dochody osiągane z Ętlúu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuŻdego t'ytufu
należnościze stosunku pracy: 57 634'08 PLN........'.
prewa autorsde i inne prawa, o których mowąw art. I8 ustawy: 4 286'86 PLN...
dieta radnego: I5 416,00 PLN..........

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó maľkę, model i rok produkcji):
........Suzuki lgnis, 2007 r. (majqtek odrębny)...

x.

Zobowięania pieniężne o waľtościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągníęte kĺedyty
í poĘczki orźLz waľunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
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Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art'233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za podaĺlle niepľawdy lub zatajenie prawdy grozi karupozbawienia wolności.

....Reda, 23 lĺwietnia 20]8 r.....
(miejscowość,data)

\-A*'-'ł(podpis)
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