OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda, dnia 28.04.2017 r.
(miejscowośó)
Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczegő|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania, naleŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślióprzyĺaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązando majątku odrębnego i majątku objętego
małzenską wspólno ściąmaj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawar:te są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.
1.

czryŚĆ

ĺ

Osiecka-Brzeska nazwisko rodowe: Osiecka
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

Ja,ĺizej podpisany(a),Katarzyna Maria
uľodzony(a) 5 gľudnia 1985 r. ĺv Gdyni

Radna Miasta Reda

(miejsce zatrudnienia, sTanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 maľca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz
U.z200l r. Nr 142, poz.l59I zezm.),zgodniezart.Z4htej ustawy oświadczam,że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 44 934,01 PLN (współwłasność

-małzeńska)
il.
1.

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 3,42
papiery wartościowe:nie dotyczy

Dom o powierzchni nie

doĘczy

EUR (współwłasnośćmałzeńska)

m2, o wartości: nie

doĘczy

týuł prawny: nie doĘczy
2.Mieszkanie o powierzchni: 92,76 m2. o wartości: 3ó4 500,00

k

týuł prawny: wspóhvłasnośćmałzeńska
Mieszkanie o powieľzchni: nie

doĘczy

m2, o waľtości:nie

doĘcry

tytuł prawny: nie doĘczy
3. Gospodaľstwo rolne: nie dotyczy

rodzĄ gospodaľstwa: nie doĘcry

powieľzchnia nie doĘczy

o wartości: nĺe doĘczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie doĘczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości: nie
doĘczy
4. Inrie nieľuchomoŚci:
a) miejsce paľkingowe rv

hali gaľażorvej
powieľzchnia:22,08 -' 6ako udziałw hali garaŻowej) o wartości:15 000,00 PĹN
tytuł prawny : współwłasnośćmałzeńska
b) komórka lokatoľska
powierzchnia: 4,4 rn2
o wartości: 500,00
'ĺýułprawny : wspóhvłasność małzeńska

c) miejsce paľkĺngowe w hali gaľażowej
powierzchnia: 23,ó8 m' 6ako udziałw hali
rýuł prawny: współwłasnośćmałżeńska

PLN

garażowej) o wartości: 5 000,00 PLN

uI.
1. Posiadam udzia\ĺ w spółkach handlowychzudziaŁem powiatowych osób pľawnych lub
przedsiębioľców, ''v których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy

vdziały te stanovĺią pakiet większy niŻ I\Yo udziałów w spółce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochóci w wysokości: nĺe doĘczy
2. Posiadam udziaŁy w innych spółkach

uđziałów:nie đoĘ'czy

handlowych-naleŻy podać liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąĺem(ęłam) ."v roku ubiegĺym oochóci w wysokości: nie doryczy

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatow),ch osób pľawnych lub
pľzedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby
na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji:
nie doĘczy

2

,ĺ(f

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I\Yo akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotvczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji:

BEST SA obligacje

- 59 sztuk; wycena

BEST SA obligacje -

bieżącana31.12.2016: 5 902'36 PLN

148 sztuk; wycena

bieżącana3t.12.Ż0|6z 14 919'88 PLN

KGHN{ akcje - tr 00 szfuki w.rlgeoo bieżąca na31"1?,.2016: 9 248,00 PLN
7- tego

týułti csiagnąłem(ełar) vĺ roktl 2015 (do 0I 12'2015) dcchód y7.''rysokości:

Đocbód z olrľctu giełcliowego: nie osiągnicto'ĺv ?'0ĺ6 'c
Đo ch c.1y sta norł'i:1 rvsp ríľwłasnc ść m alźerísl r'ą

v
\Iaby'łern(am) (nabył mój małĺ'one!<, z,lryłączeniem nrienia Ptz5ĺng.Lirego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terýorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' któľe
podlegało zbyciu vĺ dľodze pľzetargu
na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

nie cĺotyczy

vI.

1.

Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleŻy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):

BKS Bożena Osiecka,Katarzyna Osiecka-Bľzeska, Slałvomir osiecki Spółka Cywilna
Przedmiot działalności:
ľ{oteie, restauracje

--

osooiścienie ĺioĘczy
z innymi osobami: BKS Bożena osiecka,Katarzyna osiecka-Brzeska,
_ 5"/" udziałów

''vspólnie
-Słarvorniľ
Osiecki Spółka Cywilna

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęłam)w roku 2015 (do 0I.12.2015) przychód i dochód w
wysokości:
P: 8 934'5l PLN D: 0'00 PLN
S: 6 ó80,ó9 FLi\
(Dochody stanowią współwłasnośćmałzeńską.;

2'

Zarządzam działalnościągclspodarczą|ubjestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(należry po,1ać formę pľa\^/na i przedmiot działalności):nie daĘczy

-

osobiścienie clo'qczy

-

wspólnie z innymi osobami riie dotyczy

Z tego tytułu osiąenąłem(ęłam) tł, ľoku ubiegł1,61 dochód w wysokości: nie doĘczy
J

,lw

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

-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy): nĺe dotycry
członkiem rady nađzorczej(od kiedy): nie dotyczy
członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokoŚci: nie dotycry

vnI
inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej clziałalnościzarobkowej lub zajęi, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkłŻdego týufu (do 01 .I2.20I5):
Umowa o dzieło 2 655'00 PLN
Świadczenie ZUS ''Macierryński''- 78 352,54 PLN

-

Dieta Radnej o P'n, W
Dochoĺly z najmu - 10^Ą?^í^s_5-,",
200'00 PLN
Nagroda za aľtykułnaukowy - 1 957'00 PLN
Pľogram ''500+'' _ 4 500'00 PLN
Dochody stanowią rvspółwłasnośćmałzeńską

ix.
Składniki mienia ľuchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):
Foľd Focus, ľok produkcji: 2010 - współwłasność,udział 50Á
iłenault Espace, rok pľodukcji 2001 - współwlasność, udział 50Á

X.

Zobowtązania pieniężne o waności powyżej i0 000 złotych. w tym zaciągnięte kĺedyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związklsz jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokości): nie dotyczy

4

łW

CZĘŚĆ B

Powyzsze oświaclczenię składarrr swiadomy( a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za pocianie niepľawdy iub zara.lenre pľawdy grozikaru pozbawienia wolności.
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