Reda, dnia ]7 września 20]8 r

oŚwłncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżelii poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,
na|eĘ wpisać .,nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpľzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodĺíwi zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym doĘcry majątku w kľaju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oľzz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
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a, ntzej podpisany,...

........Daľiusz Czylkows ki...............
(imiona i nazwisko oľaz nazwisko rodowe)

uľodzony

2

sýcznia ]976 r............ w'.'..'............ĺľejherowie.......'.....''.'
...ľadny Rady Miejskiej u, Redzie......'
(miej s ce zatrudĺrienia, stanowisko lub fu nkcj a)

po zapoznemiu się z przepisami ustawy z dnia 8 maľca 1990 r. o SamoľZądzie gmiĺrnym
(Dz. U. z Ż0I7 T. poz. 1875), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ............około 33 700 zł...............
maj qt e k o bj ę ty lnałz e ńs ką w sp ó lno śc i q m aj qtkov) q...'..
- śľodkipienięzne zgromaďzone w walucie obcej

- papieľy

il.

wartościowe

nie doýczy

nie doýczy

1. Dom o powierzchni: .....'.99,9'.'....m2 (powieľzchnia uĄtkolvc) na. działce budowlanej o
polvierzchni 503 m2, o wartości: ............490 000 zł (ulcrtośćłc1czna)
týuł prawny:............... .majqtek obję5l nlałteńskq łvspólnościqnlajqtkowq...
2. Mieszkanie o powierzchni: ....... nie cĺoĘcryl
m2, o waftości:............
Ę.tuł pľawny: ..............

3. Gospodaľstwo ľolne:

rodzaj gospodaľstwa: ........'......
.nie doh;czy
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ..............
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w
roku

4. Inne nieľuchomości

powierzchnia: ........

o waľtości
tyťułpľawny

"ui.głym

....nie doĘczy

,

powieľzchnia:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeruem mienia przynależnego do jego majątku
odľębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej' jeánosteĹ iamoiządu
terytoľialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej ľub zvnązlu metľopolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbycíu w dľodze przetaĺgu należy podać opis mieňa
i datę nabycia' od kogo:....
nie dotyczy

vr.

1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podaó formę prawną

nie doýczy

i przedmiot działalności)

- osobiście......
- wspólníe z irrnymi osobami

.

Ztego ryfufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym ptzychődi dochód w wysokości
2

Zaľządzam đziałalnoścíą
gospodaľczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem

:*: 1o*:: ľ::'ľdac

foĺm::";:Tł:ili*':':::::T::::]:

- osobiście

_'

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyh]łu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
'.'..
\.II.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
-

jestem członkiem zarząđu(od kiedy):
j

-

nie doýczy
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego ł'tufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VIII.

Inne_dochody osiągane z Ątufu zatľudnienia lub innej đziałalności
zarobkowej lub
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuŻđegoĘrtułu : ................
nalezności ze stosunktt pľacy; 28 948,43 PLN (netto)
prawq. autorskie i inne pľct]Ęa' o hórych moy)a yll aľt. ]8 ttstavtl!; 5 668,94 PLN (netto)
dietcl ľadnego.' I2 078,00 PLN.......'..

zajęć,,

,;(t

rx.

Składniki nrienia ľuchomego o waftości
powyzej 10 000 złoých (w pľzypadku
pojazdów
mechanicznych należy podać maĺkę,
model i rok pľodukcji)
.Suzuki Ignis, 2007 r (majqtek
oů"ębry)

X.

Zobowiązarua pienięzne o wartości
powyżej
t poĘczl<l oraz warunki, na jakich zostały 10.000 złoých, w tym zaciągnlęte kľedýy
udzielone (wobec ko
8o, W mviązJ<v z jakim
zdarzent em, wjakiej wysokości)
.nie doýczy.
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CZĘŚĆ B

1 Kodeksu karnego
świadomy(a), ĺzna podstawíę art'233 $
PowyŻsze oświadczenie skłađam
pľa*dý g'ó'i i.u'u pozbawienia wolności'
za podanie rri"p'u*dy tub zatajeni"

.Reclcĺ, ]7lą'rześnicL 20]8 ľ
(miejscowoŚĆ, data)

(podpis)

