oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

.Reda, dnia 20.04.2017 r
Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest

do zgodnego zprawdą, starannego
z
rubryk.
wypełnieniakaŻdej
i zupełnego
2. JeŻeli poszczegőlne rubryki nie znajdują w konkľetnymprzypadku zastosowania, na|eŻy
wpisać,'nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajestokľeślió przyna|eŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólno ściąmaj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzýelności pieniężne.
6' W częściA oświadczeniaza:warte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.

CZĘŚC

^
Ja, niŻej podpisany(a)KARoLlNA, WŁADYSŁAWA BOCHAN Z DOMU MATYJA
(imiona i nazwisko oraznaz:wisko rodowe)

urodzony(a) 10.10.1954 r. w GLIWICACH
radnaRady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z đnia8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz'
IJ . z 2OOl r. Nľ 142, poz. I59I ze zm'), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000,-zł
środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy
papiery wartościowe- nie dotycry

il.

l. Dom

o

powierzchni: nĺe dotyczy
m2, o wartości:.'

tytuł prawny: nie đotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni:60

m2, o wartości:240.000,-zł

tytuł pľawny: mieszkanie własnościowe _ małzeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo ľolne:

rodzaj gospodarstwa:

:

nie dotycry

powierzchnia- nie dotyczy
o waľtości_ nie dotyczy
rodzaj zabudowy - nie dotyczy

týuł prawny - nie dotyczy
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości- nie
dofyczy
4. Inne nieruchomości: nie

Powierzchnia- nie đotyczy

doĘczy

o wartości _ nie dotyczy

týuł pľawny - nie dotyczy

ilI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
na|eŻy podaó liczbę i emitenta
przedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby
udziałów: nie dotycry

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ udziałów w spółce - nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości- nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach

handlowych-naleŻy podać |iczbę i emitenta

udziałów- nie dotyczy

IV
Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób pľawnych lub
podać liczbę i emitenta akcji
przedsiębiorców, w któľych uczestniczątakie osoby
-naleŻy
- nĺe doĘcry
akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0%o akcji w spółce - nie dotyczy
1.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości - nie dotyczy

2

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eży podaó liczbę i emitenta akcji -

nie dotycry

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

wysokości- nie dotycry

v
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, zwyłączeniem mienia ptzynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie' które
naleŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:
podlegało zbyciu w drodze przetargu

-

- nie

doĘczy

vI.

l.

Prowadzę działalnośćgospodarczą(naleŻy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście : nie doĘczy.

-

wspólnie z innymi osobami: nie doĘcry

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

dotyczy

2.

Zarządzamdziałalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(na|eŻy podać foľmę prawną i przedmiot działalności)- nie dotyczy
osobiście nie doĘczy
----_ wspólnie -z innymi osobami- nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości -_ nie doĘczy

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

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy
członkiem rady nadzorczej (od kiedy) - nie dotycry
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości - ): nie doĘczy
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vilI
Inne dochody osiągane ztytlúu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týułu:
wynagrodzenie ze stosunku pracy- 62865,59 zł
umowa zlecenie _ I.I20,- Zł
dieta z týułu radnej - 15.900,- zł
emeľytura _ 43793,92,- zł

IX.
Składniki mienia ľuchomego o wartościpowyŻej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok pľodukcji) - nie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty i
pożyczki oľaz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości).- nie doĘczy

Reda,20.04.2017 r.
(miejscowość,data)

)

4

