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w6lta, zast?pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kicrownlka jednostkl organizacyjnej
gminy, osoby zarzqdzaJqcej i czlonka organu zarzqdzaJqcego gminnq osobq prawn4 oraz osoby

wydajqcej decyzJe administracyjne w imieniu w6ltar

Gdynia, dnia 14 wrzesiefr 2017 r

(mieiscowo66)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca osr,iadczenle obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk,

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduJq w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy
wpisa6 "nie dotvczv".

3. osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana Jest okre6li6 prrynale2no66 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w I zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objetego
matiefi ske wsp6lnosciq majqtkowa.

4. Oswladczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kralu i za granlcq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci plenleine.

6. w czqsci A ogwiadczenia zawarte sq informacje ja$/ne, w czQsci B za6 informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkanla skladaiqcego oswiadczenie oraz mieJsca poloienis
nieruchomoScl.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), GRAZYNA, REGINA ZARZYCKA BYLICKA,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 07.09.1958r. w cDYNI

PRZEDSZKOLE NR 32,,CISOWIACZKI'81.005 GDYNIA UI. KCYI]SKA 6 - DYREKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnosci gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. u. Nr 106, poz. 679, z 1999 r.

Nr 113, poz. 715 iNr 162, poz. 1126,2 1999 r. Nr49, poz. 483,2 2OOO r. Nr26, poz. Z06 orazz2OOz
r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca ,1g90 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz.U. z2OOl r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.5S8, Nr 1i3, po2.984,

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, Ze posiaoam

wchodzqce w sklad mal2efiskiej wsp6lnosci maiqtkowej lub stanowiace m6i majatek odrebnv:

t.

Zasoby pieniezne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 52.00021.



- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

na kwote: NIE DOTYCZY

il.

1. Dom o powiezchni: 108 m2, o wartosci: 2S0 00021. tytul prawny: ODREBNA WTASNOSC

HIPOTECZNA

2. Mieszkanie o powierzchni: 53,10 m2, o wartosci: 250 00021. tytul prawny: ODREBNA WI"ASNOSC

HIPOTECZNA

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: ............."., powierzchnia: o wartosci:

rodzaj zabudowy: .............. ....Mul prawny: ..._...........

Z tego tytulu osiagnqlem(Qtam) 
, w roku , ubfeglym przych6d i doch6d w wysokosci:

...... il t (....... els.1. azzzz...
4. f nne nieruchomoEci: 

- - /- '7

oowierzchnia:

A-. 501m2 grunt przynalezny do domu z pkt. 11.1.

o wartogci: lqcznie z domem jak w punkcie 11.1. tytul prawny: ODREBNA WT ASNOSC

HIPOTECZNA

b . 43,90m2 grunt przynale2y do mieszkania z pkt. 11.2.

o wanosci: lqcznie z mieszkaniem jak w pkt. 11.2. tytut prawny: ODREBNA WT ASNOSC
HIPOTECZNA

C . 4m' piwnica przynalezna do mieszkania z pkt. 11.2.

lll. /
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczb? iemitenta udzial6w: NIE Dorycz
udzialy te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w spolce:......_..........

Z lego ..tytutu , ,osiEgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci:

. /rje-....d-u/Ztaq
(/

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - natezy poda6 liczbe i emitenta akcji: NIE Dorycz
akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 1070 akcji w sp6lce:. "........._..._.........
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: NIE DOTyCZ

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maiqtku odrgbnego)
od skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samoeqdu terytoriarnego, ich

zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastepuiqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nale2y poda6 opis mienia idatg nabycia, od kogo: NIE DOTYCZ.



vt.

1 . Prowadzg dzialalnos6 gospodarczqz (nalezy poda6 forme prawnq i pruedmiot dzialalnosci):

NIE DOTYCZ

- osobi6cie NIE DOTYCZY.

- wsp6lnie z innymi osobami . NIE DOTYCZY. 
t t r r

Z tego tytulu osiqgnqrem(qram) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysok osci: /.Y.t(fl.e-ty'cl/
2. zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem {aki{

dzialalnosci (naleZy poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTyCZy
- osobiscie NIE DOTYCZY

- wsp6lnie z innyni osobami NtE DOTYCZY

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko t ,, .....fue........d2./724......

vfi.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NtE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): NIE DOTYCZY , t I
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko sci: .il12..../.al{C,7ul

2. W spoldzielniach: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NtE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY 
^ / t /

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko sci: .. [i(...dU-t//.Q.4..(/
3. W fundacjach prowadzqcych dzialatnos6 gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
\ 1 _ , I

Z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko tci: ..l//.(.....q.,J18e2.4.
//

v t.

Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zaie6, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

. 47a97,782L- VIfYNAGRODZENTE Z PRZEDSZKOLA NR 32,,ClsoWtACzKt,'w cDyNt
( uTrraTradrezu ea/ /. er/ Za.//, a/a 32129'. Zer'S,)

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w ptzypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 marke, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY



x.
Zobowiqzania pieniezne o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku ziakim zdarzeniem, wiakiej wysoko6ci):

NIE DOTYCZY

czEsc B.

Gd*ah ,/4. A9.fuilil.' ";),' " "'" "''
' (mieiscowo56, data)

&roz/a
,/ (podpis)

1 Niewtasciwe skresli6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rotnictwie w zakresie produkcii ro$linnej i zwierzgcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


