OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

..Reda ..., dnia .... 2016-04-29
(miejscowość)
Uwaga:

zprawdą, starannego i
zupełnego wypełnieni a każdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkretnymprzypadku zastosowania, naleŻy
wpisaó',nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślióptzynaleŻnośó poszczególnych
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 graĺicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawartę są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adľesu zamieszkarlia składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
1. osoba składająca oświadczenieobowipanajest do zgodnego
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......RADNY RADY MIEJSKIEJ w REDZIE ...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapozÍLaÍ|iu się z przepisami ustawy z dĺia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U.z200l ľ. Nr 142' poz' I59I zezm.),zgodniezart'24htej ustawy oświadczam,Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........ok .6 300 ZŁ......'.'

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie

-

papiery wartościowe:..............nie posiadam

obcej:

nie posiadam

.' na kwotę:.....

..

il.

l. Dom o powierzc\:ľli......22} ...... m2 z działką 534 m2,
týuł prawny :..........maj ątek własny darowizna ľodziców

o wartości:......ok 700 tyś.,

2.Mieszkanie o powierzchni:.....NlE DOTYCZY.m2, o wartości:.NIE DOTYCZY

týuł prawny:..............NIE DOTYCZY
Mieszkanie o powierzchni:.... NIE DOTYCZY... m2, o

wartości:NIE DOTYCZY

tytuł prawny:................ NIE DOTY CZY .......
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:....... NIE DOTYCZY.................. powieruchnia.. NIE
o

wartości:

rodzaj

..

NIE DOTYCZY..........

zabudowy:

týuł prawny

DOTYCZY

:..'.........

NIE DOTYCZY..........

NIE DOTY CZY

..........

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:.... NIE

DOTYCZY..

4. Inne nieruchomoścr:

powierzchnia: - działka o powieľzclni 290 m kw, waľtości90 000 , własnośó
własny daľowizna babci

ilL
1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
podaó liczbę i emitenta
-naleŻy
udziałów: NIE DOTYCZY..........

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0%o lldziałőw w spółce: ....... NIE DOTYCZY..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...... NIE DOTYCZY
2. Posiadam udziały w innych spółkach

udziałów:..

NIE DOTYCZY..........

handlowych-ĺaleŻy podaó liczbę i emitenta

NIE DOTYCZY
Ztego týufu osiągnąłem(ęła'n) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:.... NIE DOTYCZY
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IV
w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
na|eŻy podaó liczbę i emitenta
1. Posiadam akcje

akcji:..................

-

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0%o akcji w spółce:......... NIE DOTYCZY...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:....... NIE DOTYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podaó liczbę i emitenta akcji
.......

NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:'.....
... NIE DOTYCZY

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek, zwyłączeniem mienia pĺzynaleŻnego do jego majątku
odľębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu
naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia' od kogo:

-

NIE DOTYCZY...

vI.

1.

Prowadzę działalnośó gospodarczą (na|eŻy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście ........ NIE DOTYCZY

-

wspólnie z innymi osobami......... NIE DOTYCZY....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőď i dochód w wysokości:
...

2'

NIE DOTYCZY

Zarządzalrl działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikięm
takiej działalności(na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):.
NIE DOTYCZY
NIEDOTYCZY..........

-osobiście..............

J

-

NIE DOTYCZY.

wspólnie z innymi osobami..

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

NIE DOTYCZY

.

Vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy):

...

,

członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):

..

NIE DOTYCZY....

NIE DOTYCZY.......

,.....

NIE DOTYCZY

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .... NIE DOTYCZY
-jestem
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..... NIE DOTYCZY..

vIII.
Inne dochody osiągane

ztytllłl zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub

zajęć,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego týułu:

dochód zpracy zawodowej w 2015 roku - 56 455,79 brutto
wynajem lokalu 7 900 zł brutto
dieta týułu pełnienia funkcji radnego w 2015 roku 12 399,18 zŁ
ryczak kuratora sądowego w 2015 roku _ 5 729,30 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):.....'...

NIE DOTYCZY...

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty i
poŻyczkl' oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości)..........kĺedyt odnawialny w PKo BP z 23 625,15 Zł
kľedý gotówkowy Bank Pocztowy 49 448,40, złPoŻyczka hipoteczna Bank spőłdzielczy
Rumia l3l'823 ,53 zł zadłuŻenie zPZW 17 520 zł
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CZĘŚĆB
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

Miejsce położeruanieruchomościwymienionych w punkcie II części A (adres):
I

2
J

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozikaĺapozbawienia wolności.

ÝlY,/łu

.....Reda 2016-04-29
(miejscowość,data)

(podpis)
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