oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Reda. dnia l7.09.2018 ľ
(miejscowość)

Uwagr:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubľy|ĺ.
2. JeŻe|i poszczegolne rubľyki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowania' Ilależy,
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określió przynaleŻnośćposzczególr-r1,gh
składników majątkowych, doclrodów i zobowiązan do majątku odľębnego i rnajątku ob.iętego
małżeńską wspólno ściąmaj ątkową.
4. oświadczenie o stanię majątkowym dotyczy nrajątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pierriężrre.
6. W częściA oświadczeniazawarte sąinformacje jawne' w częściB zaśinfoľrnacje nicjawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A
J

a, nizej podpi sany(a), Andrzej' Wacław Byczkowski

(imiona i nazwisko otaznazwisko ľodowe)
urodzony(a) 10.08. 1957ľ w Kľotoszynie

Radny Rady Miejskiej w Redzie _ Przewodniczący Komisji Kultuľy, Spoľtu' Rekľeacji i
Promocji
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)
pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 2l sieľpnia l99] r. o ogľaniczeniu pľowadzenia clziĺłlalności
gospodaľczej przez osoby pełniące ftlnkcje publiczne (Dz. U. z 2011 l'. poz. 1393) oraz tlstarv,v z dnia
5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U.z2017 r.poz. l868), zgodnie z aľt.2-5c te.i Llsta\Ą,)'
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lLlb slanorviące mój
majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

-

śľodkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-

pápiery waľtościowe:...............

20.000.00

Nie dotyczy
..

Nie dotyczy

il.

l. Dom

na kwotę

Nie dotyczy
o powierzchni:...........

m2, o war1ości:.........

tytuł pľawny:..
2. Mieszkanie o

powieľzchni:

74 m2, o wartości: 200.000.00
tytuł pľawny: najątek objęty rnałżeńskąwspólnością rnajątkową.

Mieszkanie o powierzchni

m2. o war1ości: ..

tytuł pľawny:.....................
3. Gospodarstwo rolne:

Nie dotyczy
powierzchnia.

rodzaj gospodarstwa:....
o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuł pľawny:.......'....-.'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłan)w ľoku ubiegłym przyclród i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: Nie dotyczy

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

týuł pľawny:

ilI.
udziały w spółkach halrdlowych zudziałem powiatowych osób pľar,vnych lub
przedsiębiorców, w któľych uczestniczą takie osoby
naleŻy podać liczbę i enlitelrta
udziałów: ..
Nie dotyczy
1. Posiadarn

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłynr dochód w wysokości
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

udziałów:..

Nie dotyczy

-

na\eŻy podać

liczbę i el-nitelrta

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
IV
w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób pľarł'trychlub
na|eŻy podać liczbę i emitenta
pľzedsiębiorców, w któľych uczestniczątakie osoby
1. Posiadam akcje

akcji:.........

-

Nie dotyczy

akcje te stanowiąpakiet większy

ĺiŻl0%

akcji w spółce:

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:..............
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podać liczbę i emitenta akc.ji

Nie dotyczy

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

v
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek. z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego nla.jątkrr
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sanloľządu
terytoľialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące niienie. ktťlľe
naleŻy podać opis mienia i datę nabycia. ocl kogcl:
podlegało zbyciuw drodze pľzetaľgu
Nie dotyczy

vI.

1.

Pľowadzę działalnośigospodaľczĺ1 (należy podać formę pľawną i pľzedmiot działalności)
Nie dotyczy

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami'...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i doclród w wysokości:
Nie dotyczy

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pľzedstawicielem, pełnomocľlikierĺ
takiej działalności(naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):...'..'.......'...
Nie dotyczy

-

osobiście.

-

wspólnie z innymi osobami.....

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

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):..
Nie dotyczy

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy):
członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):
członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowe.j ltlb zajęć. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:.....'...
1
Dochód z tytlúu wynagrodzenia za pracę(zatrudnienia) za okres od 01 .0l .20 l 8ľ do
17.09.2018 r w wysokości - 69 028,57 (brutto)
2. Diety ztýułu pełnienia funkcji radnego Rady Miasta w Redzie za okľes
od 0l .01.2018r do l7 .09. 20l8r w wysokości1 1.809,60 zł (kwota wypłacona)

.

3.

Irne żrődła:0

IX.
Składniki mienia ľuchomego o waftości powyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazclów
mechanicznych należy podać maľkę, model i rok pľodukcji): Nie dotyczy
tytuł pľawny: majątek objęty nrałżeńskąwspólnością majątkową.
Audi, A4,2.0^ TDI, 2005 - l5.000 zł

x.

krecll't)
Zobowíązania pieniężne o waľtościpowyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte
z'.iakilll
związktr
w
pozyczkio.u' *u..,,1ki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo.
zdaľzenienr. w jakiej wysokości)
Nie dotyczy

cz4ŚĆ

ľ

za podaľlie niepľawcly tuo ZataJell|g PrawlrJ ě;lvzr Narq

Reda. 17.09.2018r
(miejscowość'data)

