oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
ľadnego gminy

Reda, cinia 30.ĺ 1.2018 ľ
(miejscowość)
Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą staľanrrego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubľyk.
2. JeŻell poszczegőlne rubľyki nie znajdują w konkretnynr pľzypadku zastosowania, nalez1,
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca ośu'iadczelrie obowiązana jest określićprzynaleŻnoŚć poszczególn1'ch
składników majątkowych, dochodów i zobowiązafido majątku odrębnego i maiątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za graricą'
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawalle są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfclľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoľaz miejsca położenia
nieruchomości.

CZESC A
Ja. nizej podpisany(a). Andľzej. Wacław Byczkowski

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
uľodzony(a) l0.08. l957r w Krotoszynie
Radny Rady'Miejskie.j w Redzie

-

PÍŻ

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

poZapoznaniusięzpľzepisami ustawy zdnia2l sierpnia 199'7 r. oogľaniczeniu prowadzcniac1zialalności
gospodarczej przez osoby pełniące ftlnkcje publiczne (Dz. U. z2011 Í. poz. l393) oľaz ustil\\/)/ z dnia
5 czerwca l998 r. o samorząclzie powiatorvym (Dz. U.z201'7 r.poz. l868)' zgoclniezarÍ.25c te.i ustawy
oświadczam. Że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności majątkolvej lLlb starlowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
20.000.00

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery waftościowe:

Nie dotyczy

...

Nie dotyczy

Ą

|Ą

ILN
1.

Dom o powierzchni:.....

i::::iP

;,";""*"-"::

týuł prawny:...............'...

powierzchni:

2. Mieszkanie o
74 m2, o wartości: 200.000.00
tytuł prawny: majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.

Mies.kanie o powierzchni:

. m2, o

wartości:

týuł prawny:...
3. Gospodaľstwo rolne

Nie dotyczy
powierzchnia.

rodzaj gospodaľstwa:
o wartości

rodzaj zabudowy:.
tytuł prawny:..........

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:'..........'...
4. Inne nieľuchomości: Nie dotyczy
powierzchnia:..............
o wa1tości:...

tytuł prawny

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z uđziałempowiatowych osób prawnych lub

przedsiębioľców, w których uczestniczątakie osoby
udziałów:
Nie dotyczy

-

naleŻy podać liczbę i emitenta

udziąły te stanowią pakiet rviększy niŻ I0%o udziałów w spółce: ...'

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów
Nie dotyczy

-

należy podać liczbę i emitenta

Ąv,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...
IV.
w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnvch lub
naleŻy podać liczbę i emitenta
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
akcji:
Nie dotyczy
1. Posiadam akcje

akcje te stanowiąpakiet większy niz l0% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy

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

v
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, zvĺyłączeniemmienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek sanrorządu
terýorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' któľe
na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
poďégało zbyciu w dľodze przetargu
Nie dotyczy

VI.

1.

Prowadzę działalnośćgospodaľczą(na|eŻy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
Nie dotyczy

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami....'

t^-

Ą

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i doclród w wysokości
Nie dotyczy
Zarządzarn działalnościągospodaľczą lub j estem przedstawicielem' pełnomocnikiem
takiej dziaŁalności (naleŻy podać formę prawną i pľzedrniot działalności):..........'.....'..
Nie dotyczy

2

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.

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

-j

estem członkiem zarządu (od kiedy)

-jeśtem
-jestem

:'

..

.....

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

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

vIIr.
Inne pochody osiągane z týułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej ltrb 'zajęć,. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:..'.'..
1' Dochód ztytułu wynagľodzeniazapracę(zatrudnienia) za okĺes od 0l.01.2018r do
30.1 l.20l8 r w wysokości - 90496,59 (brutto)
2. Diety z týułu pełnienia funkcji radnego Rady Miasta w Redzie za okľes
od 01.01.2018r do 30.1 l. 2018r w wysokości14.493.60 zł (kwota wypłacona)
3. Inne Źródła : 0

IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku po.iazdów
mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): Nie dotyczy
Ęrtuł prawny: majątek objęty małzeńską wspólnością majątkową.
Audi' A4,2.0, TDI,2005 - 15.000 zł

Ätu)

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie art. 233 $ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie pľawdy grozikarupozbawienia wolności'

Ręda, 30.1 1 .20l8r

,"lĺrD,L^

(miejscowośó, data)
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