OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

REDA, dnia27.04.2016 r
Uwaga:
ĺ.

osoba .Řłudu;ą"u oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnieni a kuŻdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, naleŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświađczenieobowiązana jest okľeślióprzynaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkú objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczentę o stanie majątkowym dotyczy majątku w laaju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzýelności pieniężne.
6. W części A oświadczeĺiazawartesą informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczęnieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
1.

CZĘŚĆ
J

^

a, niŻej podpisany(a),.

. .

..... Leszek HEBEL..
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

uľodzony(a)........'...26.08.l973r...... w BYTOWIE woj.Pomorskię.
.....Żo\nierz Za'wodowy, Gdynia oksywie, Radny Miasta Reda.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaÍiu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca1990 r' o samorządzie gminnym (Dz.
U. z200I r. Nr 142, poz. l59l ze zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....'

'..'..... nie

doĘczy

-

papiery wartościowe:'...........'.

........ nie

doĘczy

.

.........nie dotyczy

........

nie doĘczy

.'...'.........na kwotę: nie dotyczy

ilr10,

II.
1.

Dom o powieľzchni

týuł prawny

:.

284,08....... ...' ffi2, wartości :.......... 500.000 tys

zł'

.......'.....małzeńska wspólnośó maj ątkowa

2. Mieszkanie o

powierzchni:........

....m2, o waľtości:

...nie dotyczy

týuł prawny:......
Mieszkanię o powierzchni

.nie dotyczy.
m2, o

wartości:

nie dotyczy'

tytuł prawny:.................'..'

..nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.............

........ nie dotyczy.

o waľtości:

nie dotyczy

rodzaj

..

nie dotyczy

......

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości
4' Inne nieruchomości:
.

o waľtości:......

nie dotyczy
nie dotyczy.

tytuł pľawny:..

...

nie dotyczy.

ilI
l. Posiadam udziały w spółkach handlowychzuđziałempowiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby
i emitenta
- na|eŻy podaó.....\iczbę
nie dotyczy
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż l0oÁ udziałów w spółce:

nie dotyczy.
nie dotyczy..

Ztego tyťułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych

udziałów:.'

-

naleŻy podać liczbę i emitenta
........

nie doĘczy

nie dotyczy.

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
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IV.
1. Posiadam akcje

w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby
na|eŻy poaue
i emitenta
- ............... nie liczbę
akcji:.........
dotyczy.
nie dotyczy.
akcje te stanowią pakiet większy niŻ lOYo akcji w spółce:

doĘczy

'. nie
.

nie dotyczy.

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

nie dotyczy

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

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odľębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby práwnej, jednoštek sämorząduterýorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, Ltóre
podlegało_zbyciu w drodze ptzetargu-na|eży podać opis mĺenia ĺ dätę nabycia, od
kogo:
...

nie dotyczy.
nie dotyczy.

..

nie dotyczy.

..nie dotyczy.

1

.

Pľowadzę działalnośó gospodarcz ą (na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

-

osobiście ..

-

wspólnie z innymi osobami..

........... nie dotyczy.

nie dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychőd'i dochód w wysokości:
...

J

nie dotyczy

2'

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĄ podaó formę prawną i
|rzedmiot działahôści): nie dotyczy
........

.....'.........
- osobiście
wspólnie z innymi osobami....
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

nie dotyczy.

nie dotyczy.
............nie dotyczy.
w wysokości:.......... nie dotyczy,
..nie dotyczy.

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

nie dotyczy
nie dotyczy.

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zaruądu(od

kiedy):

..... nie d,otyczy.

członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

nie dotyczy
....'

nie đotyczy.

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

nie dotyczy.

VIII.
Inne dochqdy osiągane z týułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻđegotýułu: dĹta ľadnego _ 1 5.231.60;ł

.zatrudnienie 69. 396.91 zł....
nie dotyczy
nie dotyczy.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 złotych(w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i ľok produkcji): samä"ńoaä.ouowy
- Renault
Dacia DAUSTER 20l0r. - małżeńska wspólnośćmajątkowa

A

4

x.

Zobowiązarlia pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych,w tym zaciągnięte kĺedyty
i poŻyczki oľaz warunki, na j akich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zďarzeniem, w jakiej wysokości). Kĺedý hipoteczny - Bank Millenium 91.611 .96zł do spłaty,
pilna pożyczka 49.844'03zł do spłaty.

CZĘSC B
A dľe s zamieszkarli a

o so

by s kład aj ącej o świadczeni

e

:

Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie II częściA (adres)
1.1
2

nie dotyczy.

J

nie dotyczy.

4

nie dotyczy.

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iŻ napodstawie art. 233 $ l Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolności.

R:eđa27.04.2016r.
(miejscowośó, data)

(podpis)
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