oSWIADCZENIE MAIĄTKoWE
ľadnego gminy
.Reda......, dnia ... 18.04.2016r

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenĺeobowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubľyk.

2.

Jeżelĺposzczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowanĺa, należy
wpisać''nie dofyćzY''.

3.

Osoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest okľeślićpľzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów ĺ zobowiązań d'o majątku odľębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.

Ośwĺadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.

5.

Oświadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również wĺerzytelnościpienĺężne.

6. W

częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
doĘczące adľesu zamieszkanĺa składającego oświadczenie oÍalz miejsca położenia
nieľuchomości.

CZĘSC A
Ja, niŻej podpisany (a),

..........Zbigniew Kisiel.
( imiona i nazwisko

uľodzony (a) ........'. 14.08.1960.....

EdF Polska CUW

oraz nazwisko rodowe )

ul. Swojska9 ........ Gdańsk

..

Rany Miasta Reda...
(

miejsce zatľudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200lr.Nr I42,poz.I591 oraz z2002r. Nľ 23, poz.220, Nr 62, poz. 558' Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.I27l i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
..........64 000....PLN

:::::: :: :''::::.::::i::::li:
- papiery wartościowe: .

na kwotę:

ä,;:ľ:::::
.nie dotyczy.

nie dotyczy

.

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

...1 akcja EdF Wybrzeże S.A. ... w Gdańsku..'
T6Intemational EdF i ......36,1086 AAGEDF France.......
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

v
Nabyłem(am) ( nabył mőj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
teľýoľialnego,ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ na|eży podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo
:

Działka budowlana o pow. 892 m kw. nabyta w pľzetaľgu publicznym od gminy Reda w dniu
14.02.2006 r.

vI.
1.

Prowadzę działalnośógospodarczą (naleŻy podać formę pľawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście
....'. nie dotyczy'.
- wspólnie z innymi osobami ...'..

nie đotyczy.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zaruądzam działa|nościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(na|eŻy podać fo.-ę pľawną i pľzedmiot działalności):'.....'....
-

osobiście

....

...'...

nie dotyczy.
nie dotyczy.....

- wspólnie z innymi osobami .......

nie dotyczy

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

VII.
W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki ): ........... nie dotyczy
jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): .......... nie dotyczy.......
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... nie dotyczy...
J

CZĘSC B
Adres zarĺieszkaria osoby składaj ącej o świadczenie : .. ...
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A ( adľes):
1.

2.
3

4

PowŻsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

Reda
(

/s. oą,bt6

miejscowośé,data)

5

