oŚwnpcZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Reda, đnia26kwietnia Ż016 r
(miejscowość)

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkľetĺymprzypadku zastosowania, na|eŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określĺć,ptzynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju í za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzýelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeĺiaza'warte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.
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CZĄŚC
J

^

a, niŻej podpisany(a),....

urodzony(a)........06.09.

1

..KataruynaBeata Fedde z domu Pioch.
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
970 roku... w

..

....Gdyni

Radna Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnl'a 8 maľca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
IJ. z200I r. Nr 142, poz. 1597 ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1) lokata w banku PKo BP 96 000 zł.
2) lokata w banku PKo BP 40 300 zł.
3) lokata w banku PKo BP 5 tys. zł.
stan konta - 1 .01 l,59 zŁ.

-

środkipieniężne zgromaďzone w walucie obcej:

-

papiery wartościowe:.........nie dotyczy

..nie doýczy...

... na kwotę:.

Řdd"

IL
1.

Dom o powierzchni:........... .I40 m2

týuł prawny:..

ł gataŻ, o wartości:...........68 tys. zł.

współwłasność(spadek po mamie)

2. Mieszkanie o powierzchni

..53,7 ......... m2, o waľtości: ........ok. 250 tys.

zł

Tytuł prawny:..................własnośó.......
Mieszkanie o powierzchni:....nie dotyczy.......m2, o wartości: ..

nie dotyczy....

Ęrtuł prawny: .............nie dotyczy..
3. Gospodarstwo rolne:

a)

rodzaj

gospodarstwa:.................rolne

........ powierzchnia...... .4,67 ha..

o wartości:. ok 60-70 tys. zł........

rodzaj zabudowy:........
tytuł prawny:..

b)

własność

powierzchni a.......I,7 ha....

ľodzaj gospodaľstwa:.................rolne

o wartości:'.'...........ok. 40 Ęs. zł.............

rodzaj zabudowy:

týuł prawny:.............współwłasnośó ....

c)

rodzaj gospodarstwa:

powierzchni a..........3 40I m2

.rolne

o waľtości:...ok. 50 Ęs.zł.........

rodzaj zabudowy:..
tytuł prawny:..........własność.

Ztego tyfufu osiągnęłam w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości: 14 109,94 zł.
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4. Inne nieruchomości:
a) powierzchnia:...9 dziaŁek budowlanych -

94ll

m2

o wartości:............ok. 60-7 0 zł za m2

tytuł prawny: własnoŚc
b) powierzchnia:...l działkabudowlana - 499 m2
o wartości:......'..'..ok. 200 tys. z}

týuł pľawny: własnośó-daľowizna od rodziców
c) powieľzchnia:...1 działkabudowlana

- I30 m2

o wartości:...'........ok. 18 460 zł

týuł prawny: własnoŚć-

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
naleŻy podaó liczbę i emitenta
pľzedsiębioľców, w któľych uczestniczątakie osoby
udziałów: .nie dotyczy
1

.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I}Yo udziałów w spółce: ....... nie dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ..... nie dotyczy..
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów:......... nie dotyczy.....

-

na|eŻy podaó

liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.....'.nie dotyczy'
IV.
w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębioľców, w któľych uczestniczątakie osoby
na|eŻy podaó liczbę i emitenta
akcji:....... nie dotyczy
1. Posiadam akcje

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0%o akcji w spółce:...... nie dotyczy....'

J
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.'....... nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eŻy podai liczbę i emitenta akcji:....

nie dotyczy....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:..'....' nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniemmienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
teľytoľialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu- na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.

nie dotyczy

VI

1.

Pľowadzę działalnośćgospodarczą(ĺa|eŻy podać foľmę pľawną i pľzedmiot działalności)
.....

nie dotyczy.........

-

osobiście ............... nie dotyczy.........'.....

-

wspólnie z innymi

osobami....

nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy

2.

Zarządzamdziałalnością gospodarcząIubjestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.............'....'
..

nie dotyczy..

-

osobiście .''..'..... nie dotyczy

-

wspólnie z innymi

osobami.'..

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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vII.
W spółkach harrdlowych (nazwa' siedziba spółki):........... nie dotyczy

-jestem
-jestem
-jestern

członkiem zaľządu (od kiedy):. . ...... nie dotyczy...
członkiem ľady nadzoľczej (od

kiedy):

nie dotyczy

członkiern konrisji ľewizyjnej (od kiedy):......'. nie dotyczy.

Ztego týułu osiągnąłern(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.....nie dotyczy

vIII.
Inne doclrody osiągane z tytułu zatľudnienia lub irnej działalnościzaľobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:...'..
,................Dieta Radnej Rady Miejskiej w Redzie - 13511,38 zł....'.........
..

.

'.umowa zlecenie - przychód - ]69,20 dochód- 636,45 zł.... '.

.' '

Dopłaty ľolne 14109,94

IX.
Składniki mienia ľuchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó maľkę' model i ľok pľodukcji)
Samochód osobowy ok' 25 tys. zł'

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty i
poŻyczkioraz warunki' na jakichzostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości)

Kĺedyt odnawialny 5 tys. zł w PKo BP Reda do spłaty 1845'00

CZ'ĘŚCB
Adre s zamieszkani a

o

s

oby składaj ącej o świadczeni
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Miejsce położenianieľuchomościwymienionych w punkcie II częściA (adľes)

3a)

3b)
3c)
4a) ,

4b)

4c)
Kodeksu kaľnego
Powyższe oświadczenię składam świadomy( a), iŻ napodstawie art.233 $ 1
wolności.
za pódanie niepľawdy lub zatajenie pľawdy gľozíkarapozbawienia

Ĺo* gnĺJ.09. .'ĺ-(.ĄAś.
dodpis)

Reda

26.04.2016t
(miejscowośó, data)

..
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