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Śwrep cZENIE MAIĄTKowE
radnego gniny
...Reda...., dnia 18.12.2018. r
(miejscowość)

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprauldą staĺannego i
zupďnego wypełnieni a każdej z rubryk.
2.leżę|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pÍzwadku zastosowanią naleŻy
wpisać,,nie doĘczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślićprzynależmośćposzczęóĘch
składników majątkowych, dochodów i zobowiąza6 do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kĺaju i zagranicą.
5. oŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzýelności pienięzne'
ó. W częściA oświadczenia zawute ą informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne
dotycące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca pďozenia
1.

nieruchomości.

CZĘŚĆ A
J

ą niżej podpisany(

urodzony(a)......

1

5.

a),.

..Zbigniew Daľiusz Frybezowski. . .. . .. .. . .. ..
(imiona i nazwisko oĺazĺazvłiskorodowe)

06. I 969

.

w

Wejherowie.

Radny Rady Miejskiej w Redáe.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po 7Äpoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia 8 maĺca1990 r. o samorządzle gminnym (Dz.
U. z200l r' Nr l42, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z aĺt' 24htej ustawy ośłvladczam,że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

L
Zasoby pienięzne:
pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 5734,67 należąc;e do mďżeńskiej

środki
-wspólnoty
majątkowej.

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery

wartościowe:...............

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

na kwotę:.. nie dotyczy......

1

Íź

tr.

l.

120 ........ m2, o wartości:.'450 000 zł

Dom o powierzchni:

a)

tytuł prawny: małzeńska wspólnota majątkowa.... .. ....
b) Dom o powierzchni l59 m2 o wartości550 000 zł
tytuł prawny: maŁeńska wspólnota majątkowa
m2, o wartości:..........nie dotyczy

Mieszkanie o powierzchni :...nie dotyczy....

2.

týuł prawny:...''........nie dotyczy...
Mieszkanie o powierzchni:.....nie dotyczy ..frZ, o wartoŚci: nie dotyczy
tytuł prawny:.......'...'.....

......'nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:

ĺodzĄ gospodarstwa:....'........nie
o

wartości:

doĘczy'

powierzchnia: nie dotyczy......-..

..nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy.....

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm prrychód i dochod w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

anĺbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 8900 m2 o wartości500 000 zł
tynrł prawny: majątek wspólny w udziale 5U/o ztyĺą że udziaĘ 50 % dotyczą mojej osoby i
stanowią małzeńską wspólnotę majątkową.

a)

b) działka o powierzchni 379 m2 naktórej stoi dom zpozycji II

lą o wartości75'800

ż

tytuł prawny: maŁeńska wspólnota majątkowa.

c) działka o powierzchni 981m2 na której stoi dom zpozycji

týuł pľawny: małzeńska wspólnota

IIlb

o wartości |96,200 zł

majątkowa.

ilr.
Posiadam udnały w spďkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub
podać liczbę i emitenta
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
1.

udziďów.
"yú

-na|eĘ

....nie dotyczy.............-

te stanowią pakiet większy

ĺiżlť/o udziałów w społce: nie doĘczy

ZtegotyhJfu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. nie dotyczy

2

należy podać liczbę i emitenta
2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziďów: 70 udziałów o wartoŚci nominalnej po l00 złkal;Żdy, o Ęcznej wartości7 o0ozł

-

Ztegotyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doýczy-....
IV.

l. Posiadam akcje w społkach handlowych zudziałem powiatolvych osob prawnych lub
nalezy podać liczbę i emitenta
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby

akcji:''.......

-

........nie doĘczy.....

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 7o%o akcji w qpołce:.....'....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

Ztegotyhlfu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁżonek, zwyłączeniem mienia przyna|eżmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teýońalnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
ĺaleĄ podać opis mienia i datę nabycią od kogo:
poálegało zĘciu w drodze pÍzetaÍgLl

-

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

vr.

1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą (natezy podaó formę prawÍlą i przedmiot dziďalności):

-

osoba frzy cnla prowadząca działalnośćgospodaĺ czą.....

'

osobiście'..AMC Zbigniew Frybezowski..............

-

wspólnie z innymi osobami...nie dotyczy.

J

-

-..

-...

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pĺzychć:d i dochód w wysokości:
.przychód w wysokości 47,316

zł dochód

w wysokości2759 á......'........

2.

Zarądzam dziďalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem' pďnomocnikiem
takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot dziďalności): nie dotyczy

-

osobiście:doĘczy mojej osoby jako osoby fizycznď1...

-

wspólnie z innymi osobami....nie dotyczy

Z

tego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości; nie doĘczy.........

vII.
W spďkach handlowych (nazwa, siedziba społki): AMc PERFECT CooKwARE Sp.zo.o.
02-170 Warszawa ul. Słowicza62.

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem

zuądu

(od kiedy) : 06.06'20 16r.. ............'.

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

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

lt

686,32 zł.

vIIr.
Inne dochody osiągane z Ęrtufu zatrudnienia lub innej działaĺnościzarobkowej lub z'ajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zktżdego tytufu:

Radny Rady Miejskiej w Redzie _ diety za okľes rozliczeniowy w wysokości t2 9|9,O4zł.

Umowa najmu lokalu mieszkaniowego przy ul. Morelowej 13 w Redzie. Czynsz za wynajem
wyniósł 14 73l zł ĺależącydo małzeńskiej wspólnoĘ majątkowej'

D(.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
a) pÍzyczepa kempingowa marki Hobby rok produkĄi 1993 należąca do małzeńskiej
wspólnoty majątkowej
b) samochód osobowy marki Hyundai Ix 35 ľok produkąi 201Ż- zakupiony na potrzeby
prowadzenia działalnościgospodarczej przez moją małżonkę, należący do małzeńskiej
wspólnoty majątkowej.

.

4

x.

Zobowązania pienięzne o wartościpowyżej 10 o00 ,łotycllw tym zaciągmętekĺedyy
i
-

poĘczk oraz warunki, najakich zostĄ udzielone
zdarzeruem, w jakiej wysokości)

a)

b)
(

(wobec kogo, w zwiąá<u'z

jakim

kredyt hipoteczny na budowę domu w wysokoś ci 97 665,76 cI{F'' Na dzieír składania
oświadczenia kwota zadłuzeĺĺawyno si 3 273 4,7 7 CHF
poĘczka udzielona w mĺiązku zprowadzonej przezmałzonkę dziďalności
gospodaĺczej y ramach projektu,,Wsparcie przedsiębiorczości popÍzęzrozwój
instrumentów inzynierii finansowanej
JEľ{EľĺB-na zakup
"jutywy
samochodu oraz remont
zł. ľa aáeń składania
oświadczenia kwota zadłużeni

w

biura,

CzĘŠĆB

Powyższe oświadczenie składam świadomy
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
.........Reda 78,12.2018r

data)

(miejscowość,

(podpis)
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