oŚwnncZENIE MAJĄTKowE

radnego gminy

Reda, dnia29.04.2016r
(miejscowość)
Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowipanajest do zgodnego zprawdą, staľannego i
zupełnego wypełnieni a każdej z rubryk.
2. Jeżeliposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkľetnymptzypadku zastosowania, naIeży
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślióprzynależność,poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenię o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľzytelnościpieniężne.
6. W części A oświadczeniaza:wartę są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.
1.

cząŚĆ

l

Ja,niŻej podpisany(a)'Katarzyna Maria Osiecka_Bľzeska nazwisko rodowe: osiecka
(imiona i nazwisko otaznazwísko rodowe)
urodzony(a) 5 gľudnĺa1985 ľ. w Gdyni

Radna Miasta Reda

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaĺiu się z pľzepisami ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U.z200l r.Nr 142, poz.l59lzezm.),zgodnie zart.24htej ustawy oświadczarn,że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 18745,08 PLN (współwłasnośó

-małzeńska)

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 3,42 EUR (współwłasnośćmałzeńska)
papieľy waľtościowe: nie doĘczy

II.
1.

Dom o powierzchni nĺe dotycry

m2, o waľtości:nie

doĘczy

týuł pľawny: nie doĘczy
2.

Mieszkanie o powierzcllni:92176 m2, o wartości: 364 500,00

W

týuł prawny: wspĺóhľłasnośćmałzeńska
Mieszkanie o powieľzchni: nĺe doĘcry

m2, o waľtości:nie

doĘczy

tytuł prawny: nĺe doĘczy
3. Gospodaľstwo rolne: nie dotyczy

powierzchnia nie doĘcry

rodzaj gospodarstwa: nie dotycry
o wartości: nie

dotycry

rodzaj zabudowy: nie dotycry
tytuł prawny: nĺe dotyczy

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie

doĘczy

4. Inne nieruchomości:
a) mĺejsce paľkingowe w hali gaľażowej

powierzchnia:22,08 m' (ako udział w hali garażowej)
tytuł pľawny: współwłasnośćmałzeńska
b) komórka lokatoľska
powieľzchnia:4,4
o waľtości:500,00
týuł pľawny: współwłasnośćmałzeńska

m2

c) mĺejsce paľkingowe w hali garażowej
powierzchnia:23,68 m' (ako udział w hali
tytuł prawny : wspóhľlasnośćmałżeńska

o waľtości:15 000'00

PLN

PLN

garażowej) o wartości: 5 000,00 PLN

ilI.
1. Posiadam udziaŁy w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestIiczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta
udziałow: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy ruŻ I0% udziaŁőw w spółce: nie dotycry

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach

udziałőw: nĺe doĘczy

handlowych-na\eŻy podaó liczbę i emitenta

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

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudzíałem powiatoÝvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji
nie dotyczy
2

W

akcje te stanowią pakiet większy niżl0%o akcji w spółce: nĺe doĘcry

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęła'n) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podai liczbę i emitenta akcji

Nie dotycry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku 2015 (do 0I.l2.20I5) dochód w wysokości:
Dochód z obrotu giełdowego:199l,20 PLN brutto

Dochody stanowią wspĺółwłasnośómałzeńską

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniemmienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w dĺodze przetargu-naIeŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nĺe dotyczy

vI.

1.

Pľowadzę działalność,gospodarczą(ĺaleŻy podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności):

BKS Bożena OsĺeckarKatarzyna Osiecka_Bľzeska, Sławomiľ Osiecki Spółka Cywilna
Pľzedmiot działalności:
Hotele, restauľacje

-

osobiścienie dotycry

BKS Bożena Osiecka
-Sławomiľ Osiecki Spółka Cywilna
_svo udziałów
wspólnie z innymi osobami:

rKatarzyna Osĺecka_Brzeska,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku 201 5 (do 0I .l2.20I5) przychőd i dochód w
wysokości:
P: 5053'59 PLN
D: 0'00 PLN
S: 10708,0ó PLN
(Dochody stanowĺą współwłasnośćmałzeńską)

2.

Zarządzam działalnościągospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalnoścí(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie doĘczy

-

osobiścienie doĘczy

-

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vII.
3

W spółkach handlowych (nazvła, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
członkiem

raĘ ĺadzorczej (od

kiedy): nĺe dotycry

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

vrII

zslúu zatrudnienia

lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týufu (do 01.12.2015):
Umowa o dzĺeło 2ó55'00 PLN
Śwĺadczenie ZUS - 72551,61 PLN
Dochĺód z odsetek od obligacji: 2315'10 PLN bľutto
Dĺeta Radnej - 12308'58 PLN
Dochody stanowią współwłasnośómaDeńską
Inne dochody osiągane

-

Daľowizna _ 135000'00 PLN

IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i ľok produkcji):
F'oľd ľ'ocus, ľok produkcjĺ: 2010 _ wspĺíhľłasność,
udzĺał57o
Renault Espace, rok pľodukcji 2001 - współwłasność,udziałSo/o

x.

Zobowíązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągĺięte kľedyty i
poŻyczki oľaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwĺązkll'z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokości): nie doĘczy

4

M

CzĘŚĆB
Adres zamieszkania osoby składai ącei oświadczenie:
I

Adres zameldowania osoby składaj ącej oświadczenie :
(Zgodnie z ustawą mĺeszkanie stanowi majątek odľębny mojego męża)

Miejsce połoŻeĺianieruchomości
wymienionych w punkcie II częściA (adres)
1.

2.
a
J

4.a)
b)

c)ĺ
PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a),iŻĺapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
p o daĺlle ni eprawdy Lub zataj enie prawdy gr o zi kn a po zb awi enia wo lno ści.

za

k*cic,, łsĹ9v ):,ple
(miejscöwośó,l data)

Ł
(podpis)
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