oŚwnocZENIE MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda, dnia 28.04.201 6 r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowipana jest do zgodnego zprawdą, starannego
zupełnego wypełnieni a kuŻdej z rubryk.

i

2' JeŻeliposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, należy
wpisać,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzynaleŻnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązando majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za gtanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeliazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczeníeoraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ

^

Ja, niŻej podpisany(a),......'.......'.......Uľszula

ŁADANAJ

nazwisko rodowe BACIA.

(imiona i nazwisko oraznazwisko ľodowe)
urodzony(a) ...........24.01 .197 3r

w

BoLESŁAWCU

RADNA...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaÍliu się zptzepisami ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samoruądzie gminnym (Dz.
U.z200l r. Nr 142, poz.I59| zezm.), zgodnie zart.Z4htej ustawy oświadczaĺn,Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......487l7,

-majątkową małzeńską

i:" ::::::::

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...........nie dotyczy

-

papiery wartościowe :.............................nie doĘczy

wspólnośó

na kwotę:........nie dotyczy ....

il.

l. Dom

o powieľzchni:

týuł prawny

:

.

.. . ..

..frZ, o waľtości:....'.....'..400 000 zł.

.200..

wspólno śó maj ątkowa małżeńska.

2. Budynek usługowy o powieľzchni:.......468.............'.. .......ffiZ, o wartości: .....2.000.000 zł
tytuł pľawny:...............wspólnośó maj ątkowa małŹeńska

Mieszkanie o powieľzchni

:........ni

e doĘczy.

...frZ, o waľtoŚci: ......nie dotyczy

tytuł prawny:....................nie ďoty czy
3. Gospodarstwo rolne:
r

powieĺzchnia...

odzaj gospodaľstwa:..........'..nie dotyczy

o

wartości:

........nie dotyczy

rodzaj zabudowy:.'.....'....nie ďotyczy
tytuł prawny :....................nie doĘ czy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokoŚci:
nie dotyczy
4. lnne nieruchomości:

I)działkawaruywna
powierzchnia:...........256 m2............'. o waľtości:.........2.500zł.............'..'tytułprawny:
...............dzięĺŻawa
2)działka o pow l92 m2, na której stoi dom nĺ 1, o waľtości:50.000zł tytuł pľawny:
wspólnośćmaj ątkowa małżeńska
3) działka o pow. 1001m2 na której stoi dom nr 2, o waľtości:220.000 złtytllłprawny:
wspólnośćmajątkowa małżeńska
4) działka o pow. I280m2 o waľtości:l24.000zł'týuł prawny: wspólnośó majątkowa
małżeńska

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałęm powiatolvych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestnĺczą takie osoby
należy podaó liczbę i emitenta
udziałów:

-

.................nie

doĘczy

udziały te stanowią pakiet większy ruŻ l0% udziałőw w spółce:
................ni e dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .......nie doĘczy
2. Posiadam udzíaływ innych spółkach

handlowych-należy podać liczbę i emitenta

udziałów:..
..nie dotyczy.....
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Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.....nie dotyczy
IV.

...

1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatoÝvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestĺiczątakie osoby
na\eŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

-

..nie dotyczy .............
akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0%o akcji w spółce:...........nie dotyczy.....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:...nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnależy podać liczbę i emitenta akcji: .....

....nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłatn) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:.....

v
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek,zvłyŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
teľytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu-ĺaleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

............nie

doĘczy

..

vI.

1.

Prowadzę działalność,gospodarczą(należy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście.....jako osoba flzyczna..........głównie działalnośćedukacyjna.

-

wspólnie z innymi

osobami'...

.nie dotyczy

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
przychőd ....5 58406,7 2zł.............. dochód .........37 1842,6I
stanowiące wspólność maj ątkową małzeńską
3

zł

.

2

Zarządzan działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(na\eŻy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):............
...........nie dotyczy

-

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

-

wspólnie z innymi osobami..........nie doĘczy

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

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

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od

kiedy):

członkiem rady nadzorczej (od

.nie dotyczy

.........'.......nie

kiedy):

.

doĘczy

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

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.........'.......ÍIie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..............

vrII.
Inne dochody osiągane ztyt'ŕu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :.......

.............lvynagľodzenie dyrektora
wspólnośó maj ątkową małzeńską
dieta radnego

małzeÍską

za20I5r-- 72.l00Zł nieopodatkowane' stanowiące

za20l5r., nieopodatkowana - 13.743,58 zł, stanowiące wspólnośćmajątkową

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechaniczny ch naleŻy podaó markę, model i rok produkcj i) :...........
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-samochód osobowy Fiat Punto 20l0r, wspólność majątkowa małżeńska
-samochód osobowy Ford C-Max 20l4t. - zakup na fiľmę , wspólność majątkowa małżeńska

x.

Zobowiązarua pieniężne o wartościpowyżej 10 000 zŁoĘch, w tym zaciągnlęte kľedyty i
pożyczki oľaz waľunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeníem, w j akiej wysokości)................

kĺedyt na zakup domu w Bank Millenium w CHF, do spłaty 99478,63 CHF
kredý na budowę domu Getin Bank' do spłaty 933254'09 PLN
kĺedý ĺazakup samochodu firmy- na3IataFCE Bank Polska SA do spłaĘ 36659'65 PLN

.........'.kĺedýy stanowią wspólność maj ątko w ą małzenską....

CZĘSC B
Adre s zanieszkani a

o

s

oby składaj ąc ej o świadczeni

e

:

Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie II częściA (adres)
1.r

Ż

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajeĺĺeprawdy gtozikarapozbawienia wolności.

(miejscowośi, data)

(podpis)
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