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swIAD CZENIE MAIĄTKoWE
radnego gminy

...Reda...., dnia 14.09.2018. r
(miejscowośó)
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawĘ starannego i
zupďnego wypełnieniakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanią naleĘ
wpisać,,nie dotyczy''.
3 osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynaleŻnośćposzczęóĘch
składników majątkowych, dochodów i zobowi ązań do mająiku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnoscią majątkową.
4. ośľiadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kĺaju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelnościpieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarle są informacje jawne' w części n zaďinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pďożenia
nieruchomości'

CzĘŚĆ A
I

a, nizej podpisany( a),...Zbigniew Daľiusz Frybezowski.

.

.'' . .'.. . ..'

.

(imiona i nazwisko orazĺazłisko rodowe)

urodzony(a)'..... l 5' 0ó. l 969

w

Wejherowie

..Radny Rady Miejskiej w Redzie.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozJĺlÉlniusię zprzepisami ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządaegminnym (Dz.
U- z20ol r. Nr 142' poz. 159l ze zĺĺl.),zgodnie z art. Z4htej ustawy oświadcżaĺn'ze
posiadam *gfioíĺącew skład mďzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

L
Zasoby pienięfue:
ś19dki pienięzne zgromadzone
-wspólnoty
majątkowej.

w walucie polskiej: 3666,93 nďeżące do maŁenskiej

środkipieĺrięzne zgromadzone
-wspólnoty
majątkowej

w walucie obcej: 64

--papiery

wartościowe:''...............

cIlF

należące do małżeńskiej

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

na kwotę:.. nie dotyczy

I
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I.
a)

l20

Dom o powierzchni

........ m2, o wartości:..450 000

ż.

Ęrtuł prawny: małżeńska wspólnota majątkow a... ... ....
b) Dom o powierzchni l59 m2 o wartości550 000 zł
2.

Mieszkanie opowierzchni:...nie dotyczy.....'....IÍl2, owartości:..........nie dotyczy...

týuł prawny:............'nie dotyczy.
Mieszkanie o powierzchni:.....nie doĘczy ..m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny:.............. ..........nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

nie dotyczy..

...

powieľzchnia: nie dotyczy..

nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

týuł prawny: nie dotyczy
Z

tego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku

ubiegĘm przychőd i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomoŚci:

a) zurbanizowane tereny niezabudowane
týuł prawny: majątek wspólny w udziale

o powierzchni 8900 m2 o wartości500 000 zł
50Yo ztyrn, żeudzały 50%o dotyczą mojej osoby

stanowią małzeńską wspólnotę majątkową'

b) dáďka o powierzchnl379 m2 na której stoi dom zpozycji II 1ą o wartości 75,8Oo zł
týuł prawny: małzeńska wspólnota majątkowa.
c) działka o powierzchni 981m2 na której stoi dom

Ęrtuł prawny: małzenska wspólnota majątkowa.

zpozycji IIlb o wartości 196,200 zł

m
l. Posiadam udziaĘ w spďkach handlowych zudziałem powiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
należy podaó liczbę i emitenta
....nie
..............

udziałów:

dotyczy.-

udźiałyte stanowią pakiet większy niz lť/o udáałów w społce: nie dotyczy

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

2

i

úziaĘ w innych spďkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta
udziďów: 70 udziďów o waĺośiinominalnej po l00 zł każdy, o łącznej waľtości7 0oozł
2. Posiadam

Ztegotyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.....

ľ.

Posiadam akcje w społkach handlowych zudziałem powiatolvych osob p1awnych lub
podać liczbę i emitenta
przedsiębiorców, w kt_órych uczestniczą takie osoby
-naLeży
........nie dotyczy.-...
1.

akcji:.........

akcj e te stanowią pakiet

większy niż 70Yo akcji w spďce:..

...

.'...nie

doĘczy

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy...'..,
2. Posiadam akcje w innych spďkach handlowych należy podać liczbę

i emitenta akcji:'

nie dotyczy... ..

Ztegotytufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘzwyłączeniem mienia przyya|eżnegodo
jednostek
samorądu
oa'ęinegä; óašt".uu Päństwa' innej panstwowej osoby prawnej,
które
mienie,
następujące
prawnej
t."ŕoĺ"lnógo, ich zwlązkőw lub od komunalnej osoby
kogo:
od
w drodze pÍzetaÍgl na\eĄ podać opis mienia i datę nabycią
poálegało

'uyôi"

-

.........nie dotyczy.....

vr.

1.
-

Prowadzę działalnośćgospodarcz ą (ĺaleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności)
osoba frzy czna prowadząc a daałalnośćgospodar czą" " "' " "'

-

osobiście . ..AMC Zbigniew Frybezowski.

-

wspólnie z innymi osobami...nie dotyczy.

...... ....'..

J

Ztegotyh]fu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
.przychód w wysokości 45 522,54

2.

zł dochód

w wysokości 6 105,98 á.................

Zarządamdziďďnością gospodarcąlubjestem przedstawicielem, pďnomocnikiem
takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot dziďalności):
Pełnómocnictwo udzieloĺe przszfirmę MEGIDo do podpisywania umów sprzedaĘ do
dnia 04.06.2018

-

osobiście: dotyczy mojej osoby jako osoby flzycznĄ...

-

wspólnie z innymi osobami..'.nie doĘczy

Ztegotyfułu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.

VII.
W spďkach handloryych (nazwa, siedziba spďki): AMC PERFECT

cooKwARE

Sp.zo'o.

02-170 Warszawa ul. Słowicza ó2.

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zaĺądu (od kiedy): 0ó.06.

20 1 6r................

członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Ztegotytufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. ll 686,32 zl.

vrIL
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej dziďalności zarobkowej lub

zajý, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego Ęĺtufu:

nuĺ''y Rady,I\đejskiejw Redzie _ diety za okres rozliczeniowy w wysokości10350,70zł
Umowa najmu lokalu mieszkaniowe1o przy ul. Morelowej 13 wRedzie. Czynsz za wynajem
wynióď |4 73l zł ĺa|eżącydo małżeńskiej wspólnoty majątkowej'

DĹ
Slďadniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać marĘ, model i rok produkcji):
a) pÍzyczepa kempingowa marki Hobby rok produkcji 1993 należąca do maŁeńskiej
wspólnoty majątkowej
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b)

samochód osobowy marH Hyundai Ix 35 rok produkcji 2012- zakupiony na potrzebY
prowadzenia działalnościgospodarczej pÍzezmoją małżonkę, nďezący do małżeńskiej
wspólnoty majątkowej.

x.

Zobowiązaĺia pienięzne o wartościpowyżej 10 o00 złotyctvw tym zacíągnęte kredyty i
poĘczki oraz warunki, na jahch zostały udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim
zdarzeniem' w j akiej wysokości)
a) kĺedyt hipotóczny na budowę domu w wysokośc\91 665,7ó CHF. Na dzień składania
oświadczeniakwota zadłużeĺiawynosi33 976,77 CIfr
w zvliązku z prowadzonej przez małzonkę dziďalności
b)
' poĘczkaudzielona
gospodarczej w ramach projektu,,Wsparcie przedsiębiorczości popÍzez rozwój
ĺnstrumentów inĘnierii finansowanej w ramach inicjatywy JEREMIE'' na zakup
samochodu oľaz remont biura, w wysokości 60 000 zł. Na dzień składania
oświadczeniakwota zadłużeniawynosi 12 000 zł.

CZĘŚĆB

składam świadomy( a), iż napodstawie aÍt.233 $ 1 Kodeksu karnego
b zatajenie prawdy grozi kaĺa pozbawi

(miejscowośó'

data)

(podpis)
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