oŚwnocZENIE MAJĄTKowE

ľadnego gminy

Reda, dnía27 '04.2017 r.
Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowipanajest do zgodnego zprawdą, staľannego i
zupełnego wypełnieni a kuŻďej z rubryk.
2. Jeżeliposzczegolne rubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, naIeży
wpisaó,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowią,zana jest okreśIić,ptzynaIeżnośóposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za graricą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieŻ wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca położenia
nieruchomości.
1.

CZĘŚĆ
J

^

a' niżej podpisany(a),....'..

Urszula

ŁADANAJ

nazwisko ľodowe BACIA....

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a) ...........24.01 .197 3r

w ....................BOLESŁAWCU.....

RADNA..
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapozĺnaÍliu się zptzepisami ustawy z dllja 8 marcal990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z200I r. Nľ 142, poz. l59l ze zm.), zgodnie z art.Z4htej ustawy oświadczan, że
posiadam wchodzące w skład mďżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.
Zasoby pieniężne:

środkipieniężne

w walucie
-wspólnośó maj ątkowązgromadzone
małzeńską

polskiej: .......289736,62

zł stanowiące

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....'......nie doĘczy

-

papiery wartościowe :............'.'....'.........ni e doýczy
.. na

II.
I

kwotę:......'.nie doĘczy

..

1

.

Dom o powierzchni:........... ...200.......

tytuł prawny

: .

...

..

m2, o wartości:........'....400 000 zł.

-.

wspólnośćmaj ątkowa małŹeńska.

2. Budynek usfugowy o powierzchni :.......468............
Ęrtuł prawny:.'.............wspólnośó maj ątkowa małzeńska

Mieszkanie o powieľzchni

:........ni

e ďoĘ czy

m2, o wartości:.....2.000.000 zł

m2, o wartości:......nie dotyczy......

...

tytuł prawny :......'.............nie doĘ czy
3. Gospodaľstwo rolne:
ro

dzaj

go

spodarstwa:

......

o waľtości:.......

.. .. ..

.ni

e doty czy

powierzchnia.

..

nie dotyczy

rodzaj zabudowy:............nie ďoĘczy ....
tytuł prawny:............'.......nie doĘczy

.

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychőd i dochód w wysokości:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

I)działkawarzywna
powierzchnia:....'......256 m2.............. o wartości:.........2.500zł.................tytułprawny:
dzíerŻawa
2)działka o pow I92m2, na której stoi dom nľ 1, o wartości: 50.000zł Ęrtuł pľawny:
wspólnośó majątkowa małżeńska
3) działkao pow. 1001m2 na któĘ stoi dom nr 2, o waľtości:220.000 zł Włprawny:
wspólnośćmaj ątkowa małżeÍska
4) działka o pow. I280Ín2 o waľtości:124.000zł,Ęrľuł
prawny: wspólność majątkowa
małzenska

ilI.

Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestticzątakie osoby
podać liczbę i emitenta
1.

-na|eży

'................nie

doĘczy

..

udziały te stanowią pakiet większy ruż l0% lldzíałőw w spółce:
.nie

doĘczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęła'n) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .......nie doĘczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach

ldzíałőw:..

handlowych-naleŻy podaó liczbę i emitenta

.nie dotyczy .....
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..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.....nie ďotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatoÝvych osób prawnych lub
przedsiębioľców' w których uczestĺiczątakie osoby
podać líczbę i emitenta akcji:
1.

-naLeĘ

nie dotyczy ......
akcje te stanowią pakiet większy ruŻ l0% akcji w spółce:...........nie dotyczy........

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

*:j: *

i

i"- "i*

:'-:::ľ **l**::

:i::1*

:]::::::-:-".-i'

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

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małżonek,zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któľe
podlegało zbyciu w drodze przetargu- naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

..nie dotyczy ...

vr.

1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą(nalezy podaó foľmę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście ..... jako osoba ťlzyczna..........główni e działalnośóedukacyjna'

-

wspólnie z innymi

osobami..

...nie dotyczy ....'........

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
przychód ....67 5 658,40zł.............. dochód .........4I 6252,7 2
stanowiące wspólnośó maj ątkową małzeńską
J

zł

.

2.

Zaruądzam działalnościągospodaľczą lub j estem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĘ podaó foľmę prawną i przedmiot działďności):............

-

osobiście ..........................'..ni e doty czy

-

wspólnie z innymi osobami..........nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości:..........
......nie doĘczy

VII.
W spółkach handlowych (nazw a, siedziba spółki)

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zuądu(od

kiedy):

członkiem rady ĺadzorczej (od

: .

nie dotyczy

.

...'....'........nie doĘczy

kiedy):

...nie dotyczy

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.........,.......nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaĺn)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:...............

.......nie doĘczy
VIII.
Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatrudnienia lub inĺej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kuzďego tytufu :.......

wynagrodzenie dyrektota za20l6r_ 72.700zł nieopodatkowane' stanowiące wspólność
majątkową małżeńską
dieta radnego za20t5r., nieopodatkowana - 13.489 zł, stanowiące wspólnośó majątkową
małŻenską
-wynagrodzenie logopedy XI-XII 20I6t. - projekt UE - l560 zł nieopodatkowane,
stanowiące wspólnośó maj ątkową
_ wynagľodzenie koordynatora Ix-xII 2016r.- projekt UE-z.ĺ}lzłnieopodatkowane'
stanowiące wspólnośćmaj ątkową
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IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechaniczny ch naleŻy podać markę, model i rok produkcj i) :..............
-samochód osobowy Fiat Punto 20l0r, wspólnośó majątkowamałżenska
-samochód osobowy Ford C-Max 20l4r. - zakup na firmę , wspólnośćmajątkowa małŻeńska

x.

Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedýy i
poŻyczki oľźLzwarunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzenjem, w j akiej wysokości)................

kľedý na zakup domu w Bank Millenium w CHF, do spłaty 95861,59 CHF
kľedyt na budowę domu Getin Bank, do spłaty 944470,12PLN
kľedyt na zakup samochodu firmy- na3lataFCE Bank Polska SA do spłaty 10782,25 PLN
............kredýy stanowią wspólnośó maj ątkow ą małżeŕską.

CZĘŚĆB

rrrvľr ą w Lry Luo zataJenie

prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miej

XAS IPI?

\

data)

(podpis)
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