oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda, dnia26 kwietnia 2017 r
(miejscowośó)
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia kazdej z ľubryk.
2. JeŻeliposzczegőlne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania, ĺaleŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenieobowipana jest okľeślićprzynaleŻność'poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązan 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 również wieľzýelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeĺiazavłaľtę są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczęnieoraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A
J

z domu Pioch.
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

a, nizej podpisany(a),. .........Katarzyna BeataFedde

urodzony(a)........06.09

.197 0 roku...

w ........................ Gdyni

Radna Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaĺiu się z przepisami ustawy z đnia8 marca1990 r. o samorząđzie gminnym (Dz.
U.z200I r. Nr 142' poz. 1591 zezm.), zgodnie zart.24htej ustawy oświadczam,Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:

L
Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie

-

papiery waľtościowe:.........nie dotyczy

obcej:

stan konta - 34 500,00

zł

nie dotyczy.

na kwotę:...'.

frďdL

II.

l. Dom o powieľzchni:....'.......I40 m2

ł garaŻ, o wartości:...........68 tys. zł.

týuł prawny:'...............'.......'.. ......współwłasnośó(spadek po mamie)
2.

Mieszkanie o powieľzchni:........ ......53,7.........ffiZ, o waľtości:........ok. 250 Ęs. zł...

Mieszkanie o powierzchni:.;..nie doĘczy.......fr2, o wartości: ..........'..nie doĘczy.....
tytuł prawny: .............nie dotyczy..
3. Gospodarstwo rolne:

a)

powierzchnia.......4,67 ha.

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

o waľtości:.ok 60-70 tys. zł.

rodzaj zabudowy:

týuł prawny:.............własność.

b)

rodzaj gospodaľstwa:..'.........'.'..rolne ......

.

powierzchnia....... I,7 ha.

o wartości:...'..........ok. 40 tys. zł....................

rodzaj zabudowy
Ęrtuł prawny:.............współwłasnośó

c)

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

... powierzchnia..........3 40I m2

....

o waľtości:...ok. 50 tys.zł + udzíałw drodze

rodzaj zabudowy:

týuł prawny:..........własność.......
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychőđ i dochód w wysokości:23 115,65 zł.
(dopłaty rolne)
4. Inne nieruchomości:
a")

powieľzchnia:..'9 działek budowlanych - 94II m2

khlŁ

o wartości:............ok. 60-7 0 zł za m2

2

týuł prawny: własność...
b) powierzchnia:...1 działkabudowlana - 499 m2
o waľtości:

.ok. 200 tys. zł'

týuł pľawny: własność-daľowizna od ľodziców
c) powierzchnia:..'

I działka budowlana - I30 m2

o wartości:............ok. 18

460 zł

týuł prawny: własnośó-

ilI.
Posiadam udziaŁy w spółkach handlowychzuđziałempowiatoÝvych osób pľawnych lub
przedsiębioľców' w któľych uczestniczą takie osoby
naleŻy podać |iczbę i emitenta
udziałów: .nie dotyczy
1.

udziały te stanowią pakiet większy niż I0oÁ udziałów w spółce: ....... nie ďotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ..... nie dotyczy..
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów:..'...... nie dotyczy

-

naleŻy podaó liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....... nie dotyczy
IV.
handlowychzudziaŁem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któľych uczestniczą takie osoby
na\eŻy podać liczbę i emitenta
akcji
... nie đotyczy........
1' Posiadam akcje w spółkach

akcje te stanowią pakiet większy

ĺiżI)Yo akcji w spółce:...... nie dotyczy.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:......... nie dotyczy
2. Posiadam akcje w irmych spółkach handlowychnaleŻy podać liczbę
..

i emitenta akcji:...

nie dotyc2y...............

J

Fe,Ick

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

v
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
teľýorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, któľe
na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
podlegało zbyciu w drodze przetaľgu

-

nie dotyczy..

VI.

1.

Pľowadzę działalnośćgospodarczą(na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

-

osobiście .............

-

wspólnie z innymi

nie dotyczy....

osobami....

nie dotyczy

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

2.

ZarządzamdziałalnościągospodarcząIubjestem przedstawicielem' pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĘ podać formę pľawną i przedmiot działalności):.........
nie dotyczy..

-

osobiście ..'........ nie dotyczy

-

wspólnie z innymi

osobami..

nie dotyczy

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

T"rLnir4

VII.
W spółkach handlowych (ĺazwa, siedziba spółki):........... nie doĘczy

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy):........ nie dotyczy.
członkiem ĺady nadzorczej (od

kiedy):

nie dotyczy

członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy):........ nie dotyczy.....

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

VIII.
Inne dochody osiągane z týufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻde go týułu:.......

Dieta Radnej Rady Miejskiej w Redzie - 13259,40 zł
zasiłek chorobowy
.

z$'.

niezdolnoŚci do pracy 1800,00 zł... -.

... ..zasiłek pielęgnacyjny -znaczny stopień niepełnosprawności 459,00 zł.........

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
męchanicznychnależy podać markę' model i rok pľodukcji):...
Samochód osobowy BMW rok 2005 ok.25 Ęs. zŁ.

x.

Zobowiązaĺia pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyty i
poŻyczkioľaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości)

Kĺedy odnawialny 5

tys. zł w PKo BP Reda do spłaty 18489,40 zł.
Kredyt PKo BP SA Reda na leczenie choroby nowotwoľowej - do spłaty 23613,03 Zł
Karta kĺedyowa do spłaty 4848,93 zł.

CZĘŚĆB
Adres zamieszkaĺia osoby składaj ącej oświadczenie

5

:

íoilk

t\

Reda 26.04.2017r
(miejscowośó, data)

6

