OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy
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(miejscowoŚó)
Uwaga:
r ' usoba skŤaciająca oswiađczonicobowiązana je st đozgocincgo z prawdą, starannego i
zupcłncgo wypełrrienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania, na|eŻy
wpisać ..nie doĹyczy''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okĺeślićptzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań'do majątku odľębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
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5. oświadczenie ĺr stzurie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięzne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenje oľaz miejscapołożerua
nieruchonroŚci'

CZĘŚĆ
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Ja, niŻej podpisany(a),'

urodzony(a) ........22-10-197

''.......Kľystian Melzer . Melzeľ
(imiona i nazwisko oraznamłisko rodowe)

0 w Zblewie

.ľadny Rady Miejskiej w Redzie

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)
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U, z200l r. Nľ 142, po'z. l59l zezm.), zgodnie z arl'.24h tej ustawy oświaclc'zarĺl,Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
t.

Zasoby pieniężne:

-

-

-

Śľociri pienięzne zg'omacizoire w waĺucie polskiej: ..7800 zł ..., majątek wspoiny
śľodkipieniężne zgronladzone rv rvalucie obcej: ...'...nie posiada
papiery waľtościowe: nie
na kwotę:...'. nie dotyczy...'..

posiadam

tl.

Dom o powierzchni:.........220 ... m2 wtaz z działką na której stoi o powierzchni 534 m 2
o wartości:....'.' 700 tyś
tytuł pľawny:.............własność.. maiątek odrębny _ daľowizna rodziców ....
1.

2' Mieszkanie o powieľzchni:....nie posiada

týuł prawny:................ nie doýczy

m2, o waľtości:nie doĘczy
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týuł pľawrry:'.............. nie dotyczy...'''.'.......'....

M

,

3. üospodaľstwo ľolne: nic posiadam

dzaj gospoclaľstwa:..''.'.....nie dotyczy ..
o waľtości:
.. nie dotyczy
rodzai zabudowv: nie dotyczy.......
tyľułprawny:............ nie dotyczy

.

pow_ieľzchnia.''.......nię dotyczy ....

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:...........'......
4. Inne niąuchomości:

powierzchnia:...'..'...'działka 292
o wartości:................ok 90 000

týuł orawny

n
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:.....'...własność-maj aÍek odľebny darowizna.
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podać liczbę i emitenta
pľzedsiębioľców' w których uczestniczą takie osoby

-na|eŻy

udziaĘ te stanowią pakiet większy nlż I0% udziałów w spółce: ....... nie dotyczy.............
'Ltego tytułu osiągnąłeln(ęłam) w ľoku ubiegłym doc-hid w wysokoŚci: ...... nie ciotyczy..
2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych

udziałów:............nie oosiadam

-

nalezy podaó liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:....nie dotyczy

Iv.

l. Posiadalli akcje w spiłkach handlow}.gLlzudziałem powiatolvycli osÓb pľawnych lub
pľzeclsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
nalcŻy podać liczbę i emitenta
akcji:...nie posiadam
akcje te stanowia pakiet większy niŻ I0% akcji w spółce:...'.... nie doĘczy.............
Ztego týułu osiągnąłem(ęľam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.'......''.. nie dotyczy'..

-

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podaó

liczbę i emitenta akcji:

nie posiadam

Ztego tyh]fu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... nie dotyczy

........

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa' innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
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podlegało zbyciu w dľodze przetaľgu
naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

Nie nabyłem
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vt.

1.

Prowadzę działalnośó gospodaľczą (na|eży podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście ....'... nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami......... nie doĘczy..'..
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym przychód

i dochód w wysokości:

z.

zarąozaĺrlĺjziałatnoŚcią gospociaľczą iub jestem pľzecistawicieiem, pełnomocnikiem
takioj działalności(nalcży podaó formę prawną i przcclnriot działalrrości):..........'...'....
..........nie zarządzarĺl
osobiście ......... nie dotvczy
- wspólĺrie z innymi osobanri........'.. lrie dotyczy.....

-

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

tl.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.........nie zarządzam.....
nie dotyczy
członkiem zaĺądl (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorcze-i (od
nie dotyczy
-iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........ nie dotyczy
-jestem
Ztego tytułu osiągnąłcm(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:...... nie dotyczy

kiedy):

ĺ-.Ąĺl
Innę dochody osiągane z tytufu zatľudnienia lub innej działalnościzarobkorvej lub zajęć. z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego týufu :....

ztyĺułustosunku słuzbowego o43ołj,o4 bruno
z tytułu najmu lokalu 33600 brutto
z tytufu wykonywania funkcji radnego dieta13776 zł
z tytułu wykonywania funkcii kuratora społecznego SR w Weiherowie 8194.50 zł (ryczałt\

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
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samochód Daimler

Chľysleľ rok pľodukcji 2005

x.

.

zobowiązania pienięzne o waĺĺoŚci powyzej iU ÜUU złotych, w tym zaciągnięte xľeciyty i
poŻyczl<l oľaz wanurki, na jakich zostĄ udzielonc (wobec kogo' w związkrr z jakirrr
zdaĺzeliem. w jakiej wysokości)........ kordyt hipnotyczny 223 700 tys . PKo BP
Kĺedyt odnawialny 16 03l,99 zł PKo BP ....................
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Kedazut t-u4-2t

Me/,nĺ
(podpis)

(miejscowość,data)
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