oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE

ľadnego gminy

Reda, dnia 21.04.2016 r.
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiąanajest do zgodnego zprawdą, starannego
i zupełnego wypełnieniakaŻdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczegolne rubryki nie znajdują w konkretnymprzypadku zastosowania, naleŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowipanajestokľeślió przyĺaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za graricą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzýelnościpieniężne.
6. W części A oświadczeniazawarte są infoľmacje jawne' w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zanieszkania składającego oświadczeĺieoraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ
Ja,

^
podpisany(a)I(ARoLlNA,
nizej
WŁADYSŁAWA BOCHAN Z DOMU MATYJA
(imiona i nazwisko oraznazwísko rodowe)

urodzony(a) 10.10.1954 r. w GLIWICACH
ľadna Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drua 8 maľca1990 r. o samorządzíe gminnym (Dz.
U. z200I ľ. Nr 142, poz. I59I ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświaďczam, Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2.000,-zł

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe-nie dotyczy

il.
1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy
m2, o waľtości:......,

týuł prawny: nie dotyczy
2.Mieszkanie o powieľzchni:60 m2, o wartości: Ż40.000,-zł

týuł prawny: mieszkanie własnościowe _ małżeńska wspólnośó majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

:

nie dotycry

powieľzchnia- nie dotyczy

o wartości _ nie dotyczy

rodzaj zabudowy

- nie dotyczy

tytuł prawny _ nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokośct-nie
doĘczy
4. Inne nieruchomości:nie

Powierzchnia- nie dotyczy

doĘcry

o wartości _ nie dotyczy

týuł pľawny - nie dotyczy

ilL
1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób pľawnych lub
naleŻy podaó |iczbę i emitenta
przedsiębiorców, w których uczestníczątakie osoby
udziałőw: nie doĘcry

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0oÁ udziałów w spółce _ nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości- nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach

handlowych-naleŻy podać

Liczbę i emitenta

ldziałőw- nie dotyczy

ry
l. Posiadam akcje w spółkach handlowychzldziałem powiatowych osób prawnych lub
podać |ĺczbę i emitenta akcji
pľzedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
-naleŻy
- nie doĘczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0o/o akcji w spółce _ nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości _ nie dotyczy

2

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eŻy podaó liczbę i emitenta akcji -

nie doĘczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości - nie dotyczy

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek,zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
terytorialnego, ich zvłiązkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetatgu
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

- nie

dotycry

vI.

1.

Prowadzę działalnośĆ,gospodarczą (na\eŻy podaó foľmę prawną i pľzedmiot działalności):

-

osobiście : nie doĘcry.

-

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
- nĺe dotyczy

2.

Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(na\eĘ podać formę prawną i przedmiot działalności)- nie doĘczy
osobiście _ nĺe doĘczy
----- wspólnie z innymi osobami- nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości -- nie dotyczy

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nĺe dotyczy

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy nie doĘczy
członkiem rady nadzorczej (od kiedy) - nie doĘcry
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

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

J

VIil.
Inne dochody osiągane z týułu zatľudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
wynagrodzenie ze stosunku pľacy-90.I93,96,-zł, w tym odprawa 25.569,- zł
umowa zlecenie _ I.I20,- zŁ
dietaz týułu ľadnej _ I5.I2I,70,- zł
emerýura - 2I.853,26,- zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok pľodukcji) - nie dotyczy

x.
Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty i
pożyczki oľaz warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zđarzeniem,w jakiej wysokości).- nie dotyczy

CZĘŚĆB
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie

Miejsce położenianieľuchomościwymienionych w punkcie II częściA (adres):
1

2
a
J

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi kar a p o zb awi eni a wo lno śc i.

ĺlrr,*

Reda,2l .04.Ż016 r'
(miejscowość,, data)

(podpis)
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