
URT 8D MIA;-rTA GDYNI
',1,.1., rj'. i ri n 

"cc n;: rrclltr I

?$ 18, 09" 2017
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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w6lta, zastepcy w6jta, sekretarza gmlny, skarbnika gminy, kierownika iednostki orqanizacvjn6i
gminy, osoby zarzqdzajqceJ lczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby

wydajqcej decyzje administracyine w lmleniu w6jtar

Gdynia, dnia 18 wrzesieri 2017 r.

(miejscowosC)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana Jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupehego wypelnienia kaidej z rubryk,

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdulq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wplsa6 "nie dotvczv",

3. Osoba skladalqca ofwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleino66 poszczeg6lnych

skfadnik6w majatkowych, dochod6w izobowiqzah do majqtku odrebnego i majqtku objetego

maliefi skq wsp6lnosclq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kralu i za granicq.

5, Oswiadczenie majatkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienieine.

6, W czesci A ogwiadczenla zawarte sq informacje jawne, w c:gscl B zas informacje nlejawne

dotyrczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczonie oraz miejsca poloienia

nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), GRAZYNA, REGINA ZARZYCKA BYL|CKA,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 07.09.1958r. w GDYNI

PRZEDSZKOLE NR 32,,CISOWIACZKI" 81-OO5 GDYNIA UI. KCYITSKA 6 - DYREKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

dziatalnosci gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.

Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 otaz z 2OO2

r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz.U.22001 r.Nr142,poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,

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

wchodzqce w sklad mahzefiskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j maiatek odrebnv:

t.

Zasoby pienieene:

- Srodki pieniezn€ zgromadzone w walucie polskiej: 54.0002t.



- 6rodki pieniezne zgromadzone w walucie obcei: NIE DOTYCZY

- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY

na kwote: NIE DOTYCZY

il.

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

HIPOTECZNA

2. Mieszkanie o powierzchni: 53,10 m2, o wartosci: 250 O00zl. tytul prawny: ODREBNA WTASNOSC

HIPOTECZNA

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

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

rodzaj zabudowy: .._........... ....tytul prawny: .............

Z tego tytulu osiqgnqlem(Q.lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

..............NtE DOTyCzy...........

4. lnne nieruchomo6ci:

powierzchnia:

a. 501m2 grunt przynalezny do domu zpkt. 11.1.

o warto6ci: lqcznie z domem jak w punkcie 11.1. tytul prawny: ODREBNA WTASNOSC

HIPOTECZNA

b. 43,90m'? grunt przynalezy do mieszkania z pkt. 11.2.

o warto6ci: lqcznie z mieszkaniem jak w pkt. 11.2. tytut prawny: ODRQBNA WTASNOSC

HIPOTECZNA
?/c- 4m2 piwnica przynale2na do mieszkania z pkt. 11.2. rZ/41.r.':,, Z. b..:;1,.-:'::. /a'./,)::'Et.) ;-<.

1il.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbe I emitenta udzial6w: NIE Dorycz
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w spolce:..........._.....

Z tego Mulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoSci: NIE DOTyCZy

v.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: NIE DOTyCZ

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcjiw sp6lce:.........................

Z tego Mulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZ

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maiqtku odrgbnego)

od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samoeqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w lub od komunalnei osoby prawnej nastepuiqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy poda6 opis mienia idate nabycia, od kogo: NIE DOTYCZ.



vt.

I . Prowadzq dzialalnosd gospodarczq2 (nalezy poda6 forme prawna i peedmiot dzialalno6ci):

NIE DOTYCZ

- osobi6cie NIE DOTYCZY.

- wsp6lnie z innymi osobami . NtE DOTYCZY.

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY
2. zaeqdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub jestem pnedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy poda6 forme prawnE i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

- osobiscie NIE DOTYCZY

- wsp6lnie z innymi osobami NtE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(e.lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

vlr.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTyCZy

2. W spoldzielniach: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem za'z1du (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czicnkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NtE DoTyCZy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTyCZy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6d gospodarczq: NtE DOTYCZY

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NtE DOTYCZY

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osiqgnelam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

vlil.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zal96, z podanrem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

. 53 185,33 ZL - WYNAGRODZENIE Z PRZEDSZKOLA NR 32 ,,CFOW|ACZKP'w cDyNt
( za okres od 01.0'1.2017r. - 01.09.2012r.)

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

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

fld



x.
Zobowiazania pienie2ne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniom, w iakiej wysoko6ci):

NIE DOTYCZY

czEsc B.

Adres zamieszkania osoby skladajqcei o6wiad(

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Gdynia, 18.09.2017r.

6,*/*
/;;;;;;

1 Niewlasciwe skreslid.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcei, w formie

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


