oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

REDA, dnia26.04.2017 r
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego zprawdą, staľannego

i

zupełnego wypełnieni a kaŻďej z rubryk.
2. JeŻe|i poszczegőlne rubryki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowania' na|eży
wpisaó,,nie dotyczy''.
3' osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okĺeślićprzyna|eŻnośi poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenięo stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za graĺicą.
5. oświadczenie o stanię majątkowym obejmuje ľównież wierzýelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczeĺieoraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ

^

Ja, niŻej podpisany(a)''

.......Leszek HEBEL

. .

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a)............26.08.

1

w BYTOWIE woj. Pomorskie

973r...

.....ŻołĺierzZawodowy

Gdynia oksywie, Radny Miasta Reda..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
,

'

po zapoznaÍ|iu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca1990 ľ' o samorządzie gminnym (Dz.
U . z 200I r. Nr 1 42, poz. I59l 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:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wartościowe:....''.........

...

.................nie dotyczy

nie doýczy
nie dotyczy
nie dotyczy
.na kwotę: nie dotyczy

II.
l ' Dom o powierzchni:'..'............284,08... ........ffi2, wartości:..........500.000 tys zł..............

tytuł prawny :.............'małżeńska wspólnośó maj ątkowa
2. Mieszkanie o

powierzchni:........

'...fr2, o wartości: ..'.....nie dotyczy.

tytuł prawny:....'........

Mieszkanie o powierzchni

nie dotyczy
.

m2, o

wartości:

týuł prawny:'

nie dotyczy.

..... ..nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:

rođzajgospodaľstwa:...

nie dotyczy
..

nie dotyczy

......

nie dotyczy

o waľtości:

rodzaj zabudowy:

týuł prawny:.

nie dotyczy.

....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
4' Inne nieruchomości:

powierzchnia:..............
o waľtości:

...

nie dotyczy.

.....

nie dotyczy.

....

nie dotyczy.

ilL
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać |iczbę i emitenta
udziałów:
.... nie dotyczy.

nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ I}Yo udziałów w

spółce:

nie dotyczy

.....

nie dotyczy

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

-

należy podać liczbę i emitenta
nie dotyczy.
...

nie dotyczy.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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IV
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któľych uczestniczą takie osoby
na\eŻy podaó |iczbę i emitenta
akcji:
nie dotyczy

.... nie dotyczy.

akcjetestanowiąpakietwiększyĺiżI}Yo akcjiwspółce:........'.....'nie doĘczy.
nie dotyczy.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy'
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eży podaó |iczbę i emitenta akcji:
..

nie dotyczy.

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

..... nie dotyczy.

v
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniemmienia przyna|eŻnego do jego majątku
odľębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich z:wiązkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetarg:u- należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

......

nie dotyczy

..

nie dotyczy

,...nie dotyczy.

vI.

1.

..

Prowadzę działalnośćgospodarczą (na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności)
......

-

osobiście

-

wspólnie z innymi

nie dotyczy.

...... nte

osobami..'.

dotyczy.

nie dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
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2.

Zarządzaĺrl działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy.
nie dotyczy

osobiście '.....
nie dotyczy.
wspólnie z innymi osobami..
dotyczy.
-Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:..........'nie
nie dotyczy.

-

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

nie dotyczy
.

-jestem
-jestem
-jestem

nie dotyczy

członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy.

członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

członkiem komisji ľewizyjnej (od

kiedy):

.....

nie dotyczy.

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

vIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻđegotytułu: dieta radnego _ 15.900.00zł
zatrudnieni e

7

L3 5 4.90 zł...........,.......

nie dotyczy

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok pľodukcji): samochód osobowy Renault Dacia DAUSTER 2010 r. _ wartości24.000.00 zł - małzenska wspólność majątkowa
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x.

Zobowiązarlia pieniężne o wartości powyżej 10 000 z}otych, w tym zaciągnięte kĺedyty
ipożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości). Kľedyt hipoteczny _ Bank Millenium 88.846.I7zł do spłaty,
pilna poży czka 30.|87 .I 4zł do .spłaty.

Reda 26.04.2017 r
(miejscowośó, data)

(podpis)
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