Reda, dnia l7 grudnia 2018
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oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego
i zupełnego w5pełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżelli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania,
na|eĘ wpisać ..nĺe dotvczv''.
pľzynależność
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślĺć
poszczególnych składnikĺíwmajątkowych, dochodĺíwi zobołviązań do majątku
majątkową.
odľębnego i majątku objętego małzeńską wspĺĺlnoścĺą
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju iza granicą.
5. ośrviadczenĺeo stanie majątkowym obejmuje ľównĺeżwieľrytelnościpĺenĺężne.
6. W częściA oświadczenĺazawarte są infoľmacje jawne, w częścĺB zaśinfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz mĺejsca
położenia nieľuchomości.

CZĘSC A
J

a, niŻej podpisany,....'

.......Dariusz Cąylkowsk'................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uľodzony ..

.....2

sýcznia ]976

r............ w.''...............ľĺ/ejherowie.......................

...radny Rady Miejskiej w Red2ie..........
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 Í. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
śľodkipienięŻne zgromadzone w walucie polskiej: ...około 39 940 zł.
. . . . . . ... maj qtek obj ęý małzeńs ką w spólnoś ciq maj qtkow q

- śľodkipienięzne zgromadzone w walucie obcej

-

nie doĘczy

papieľy wartościowe:
..

nakwotę:

il.
tytuł prawny
.maj qte k o bj ęty małzeńs ką
2.Mieszkaĺie o powieľzcbni: ....... nie doýczy.........

\

L?

3. Gospodarstwo ľolne:

rodzajgospodaľstwa: ..........'......nie
o waľtości:
rodzaj

doýczy......

powierzchnia

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości: .......
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .........

'.nie doýczy

o waľtości

týuł pľawny:

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziaŁem gminnych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta
nie doýczy

ldziały te stanowią pakiet większy niŻ l0

%o

udziałőw w spółce: .....

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

2. Posiadam udziĘ w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę

ldziałow:..

nie doýczy

i

emitenta

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

IV.
1. Posiadam akcje

spółkach handlowych z uđziałemgminnych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których luczestniczą takie osoby - na\eŻy podaó liczbę i emitęnta
........nie doýczy......
akcji:......'..

w

akcje te stanowią pakiet większy

ĺiŻl0

oÁ akcji

w spółce

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych_należy podaó |iczbę i emitenta akcji:

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatgu _ ĺaleŻypodać opis mienia
nie doýczy
i datę nabycia, od kogo:..'

vI.

' ::::::::'Ť:::: :::'Ť i? "9łr:r:#: 1*:

:'ľ

:

::::ľ'"t

działalności):

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

Ztego týufu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokoŚcr

2. Zarządzam działa|ĺościągospodarczą lub jestem przedstawicielem

pełnomocnikiem
przedmiot
...........
prawną
działalności):
i
takiej działalności(na\eĘ podaó formę
........nie dotyc2y.............
osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

..

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

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

-

:....

....nie doýczy.

jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

\rIil.

Inne dochody osiągane z týtúu zatrudnienia lub iĺlnej działalnościzarobkowej |ub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻďego týufu
należnościze stosunku pracy: 38 980,32 PLN (netto)
prawa ąutorskie i inne prawa, o hórych mowa w art. I8 ustawy: 8 ] 46,70 PLN (netto)............
dieta radnego: l5 981,07 PLN.........
świadczenie wychowacze (5 00 + ) : l 3 5 0 zł...................
świadczenie z ýtułu narodzin dzieclĺa (PZU): 700 zł........

L

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychna|eŻy podaó markę, model i rok produkcji): .'........
.........Suzuki lgnis, 2007 r, (majqtek odrębny)...

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym zacĺągnięte kľedyty
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokości) :
.nie

i

eJ-Ď

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy (a)' iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za p o danie ni eprawdy lub zatajenie prawdy gr o zi kar a p ozbawieni a wolno śc i.

....Reda, I7 grudnia 2018 r.....
(miejscowość,data)

\-{-*^.- t^Ęs--šo.'
(podpis)

