ośWtADczENlEMAJĄTKoWE
radnego gminy

Reda

,

(mieiscoľość)

dnia

30,04

20L8

Í

Uwaga:

í. osoba składaiąca ośuYiadczenie obmliązana iest do zgodnego z prawdą
wypełnienia kaźdej z rubryk.

stanannego i zupełnego

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczv".
3.

osoba składaiąca oświadczenieobowiązana jest określiéprzynależnośćposzczególnych składników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odębnego i maiątku objętego mďżeńską
wspólnością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym

doýcry

majątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje nieiawne dotyczące

adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mlejsca pďożenia nieruchomości.

czĘścA
Ja, niżej podpisany(a),

Zbigniew Dariusz Erybezowski
(ĺmiona inazwÍsko oraz nazwisko rodowe)

W

15. 06 .L969

uľodzony(a)

!\le

jherowie

Radny Rady Miejskiej w Redzíe

(miejsce zatľudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2017 ĺ.
poz' 1875), zgodnie z aĺl.24h tej ustawy oŚwiadczam, że'posiadam wchodzące w skład mďżeńskiej wspólności
majątkowej lub s1anowiące mój majątek odľębny:
t.

Zasoby pieniężne:

łsał 85

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

_

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 16,

_

papiery wartościowe] níe dotyczy

49

cHF

na kwotę:

It.

1. Dom o powiezchni:

tytuł prawny:

a)'J,2O U)

tSg

2

m ,o

małżeńskawspólnota maiątkowa

ouĺulw'signÍorm'pl sp. z o'o.' Pĺoducent aktyvĺnych Íormularzy' e'ĺnail: bĺuro$igĺtíoĺm.pl

wartości: a)

450000zł b)550000zł

níe dotyczY fr2, o wartoŚď: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni
tytuł prawny:

nie dotvczv

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa
o

nie dotyczy

,

wartości:nie dotyczy

powieŻchnia:

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotvczv

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pÍzychÓd ĺdochÓd w WysokoŚci

nie dotyczv

4' lnne nieruchomości:
powi eŻchnia:

a) grunty orne V klasy o powierzchni 8900m2. b)działka

którei stoĹ dom z poz. IÍ 1a c) dzíałka 98llĺl2z domem z pozITIb
owartości:a)500 000 zł b)75 800 zŁ c)196 20o zł
379Í12 na

udziale 50 Ż z Ły,ĺn, że udziały 508 dotyczą mojej
osobyístanowią małżeńskąwspólnotę majątkowa.b-c małżeńska wspólnota majątkow

tytułprawnyi a)wspólny majątek w

il1.

1. Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorcow, w któnależy podać liczbę i emitenta udziałów:
rych uczestniczą takie osoby

_

nie dotvczv

udzlaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce

níe dotvczy

Z tego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych

_

dotyczy

należy podac liczbę i emitenta udzialów: 7Oudziałów

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości: nj-e

dotyczy

IV

1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmlnnych osób prawnych lub pŻedsaębiorców' w ktG
rych uczestniczą takie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji wspÓłce:

o vwvw.signform'pl sp. z o.o., pÍoducenl aHy,t/nyth íormularzy, +.mail: biuro@ignÍorm.pl

nie dotyczy

Z tego týufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

-

należy podac

z tego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

dotyczy

liczĘ i emitenta

akcj i:

nie dotyczv

w wysokości: nÍe d,otyczy

V
Nabýem(am) (nabý md mażonek,zwyĘeeniem mienia przyna|eżnąo do jąo majątku odrębnego)
od Skarbu
Państwa, innej pańsŕwowej osoby prawnej, jednostek samoz{u terytońalnąo, iú aľiąków,
komunalnej osoby
prawnej lub ałiąku metĺopolitalnąo nas1ępujące mienie, które
@ląało zbyciu w drodze pľzđaÍgu_ należy plodac
opis mienia idatę nabyđa,od kogo: nie dotyczy

v!.

í. Prowadzę

_

działalnośćgospodarczą (naleŻy podaó formę prawną i pzedmiot działalności)

nie dotyczy

osobiścienie dotyczy
wspólnie z innymi osobami

nie dotycz v

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochÓd w wysokoścĺ:
nie d'otyczy
2. Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(na_
leŻy podai formę prawną i pzedmiot działalności):Pełnomocnictwo udzíe1one prze z fĹrmę

MEGfDO do p odpisywania umów sprzedaż

_osobiściedotyczy mojej os oby jako osoby fizycznej

-

wspólnie z innymí osobami

z tego

nie dotyczy

týufu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegłym dochód w wysokości] nie

dotyczy

vil.
Współkach handlowych (naał,la,siedziba spďki): AMc PEREEcT cooKlťARE s Pp.
zo. o

_jestem członkiem zarządu

(od kiedy):

06,06,20L6

olĺ'ltiwv'signform'pl sp. z o.o., producenĺ akyvlnyth formuhrzy, email: biuro@ignform.pl

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

nie dotycz
nie dotyczv

Z tego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 24 0505

,9'l zł.

vilt.
lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej dzĺałalnościzarobkowe j lub zĄęć,, z podaniem kwot
uzyskĺwanych z każdego tytufu:

-Radny Rady Mieiski ej w Redzieidiety zaokres rozficzeniowy w wysokości]-3768 B0
'
-Umowa najmu ]_okalu rĺrieszkaniowego przy ul. Morelowej w Redzie Czynsz za
wyniósł 22 000zŁ.na]-eżący do małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

tx_

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

rz z
wspólnoty maiątkowei
a)

marki

Hobb

rok

rodukc í 1993 należąca do małżeńskie

Hyundai rok prod. 2012 zakupiony na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej przez moją małżonkę nal-eżący d'o małżeńskiej wspó1not

b) samochód osobowy

x.
Zobowiązania píeniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz waľunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

-kredyt hipoteczny na budowę

domu w wysokości 97665,76 cHE. Na

dzień skŁad'ania

oświadczennía kwota zadłużenía wynosi 39 968,Ą6CHE
-pożyczka udzie]_ona w związku z prowadzoną działalnością gos podarczą przez moją
małżonkę w ramach p rojektu''IĄIsparcíe przedsiębĹorczoścr. poprzez rozwő )
instrumentów j-nżynierií fínansowanej w ramach inicjatywy "JERoNrMo'' ną zakup
samochodu oraz .remont biura w wysokości 60 000 zł. Na dzień składania
ośwíadczeniakwota zadŁużenĹa wynosi 20 OOO zł.

@ wrĺwv.signform'pl

Sp' z o'o., producent aktywnych formulazy, e_mail: biuro@signíorm.pl

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie
ań' 233$ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności.

Rełlĺł

Uoą

(miejscowaÉć, data)

7n/ I

otĺlvwv.sĺgnfoĺm.plSp. z o.o., producent aHywnych Íormularzy, email:
biuĺo@ĺgnÍorm.pl

(podpis)

