oŚwnocZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy
...Reda......, dnia . ..18.04.2017r.

Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
i zupełnego wypełnĺenĺakażdej z ľubryk.

pľa\rydą, starannego

2.

Jeżelĺposzczególne ľubryki nĺe znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotYczY''.

3.

Osoba składająca oświadczenĺeobowĺązana jest określićpľrynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
obj ętego małżeńskąwspĺólnościąmaj ątkową.

4.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju iza granicą.

5.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równĺeż wĺerzytelnoścĺpienĺężne.

6.

W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adľesu zamieszkania skladającego oświadczenĺeoraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A
J

a, nizej podpisany (a),

....Zbigniew Kisiel..............
( imiona i nazwisko oraz nazwisko

w

rodowe )

Kętrzyn

EdF Polska CUW .... '...ul. Swojska 9 ........ Gdańsk
Radny Mĺasta Reda.
(

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 maľca 1990ľ. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200Ir. Nr 142,po2.159I orazz2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153,
poz.lL7I i Nr 214, poz.l806), zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie

polskiej:

48 000....PLN..............

'

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy......
- papiery

waľtościowe:............'.nie dotyczy
na

kwotę:

nie dotyczy
1

II.

1. Dom o powierzchni : ......198..'.
ok. 750 tyś.PLN

m2

wraz

z

działką budowlaną 892m2 o łączĺejwaľtości

týuł prawny: małżeńska wspólnośó majątkowa ....
2. Mieszkanie o powierzchni: .'..'.. nie dotyczy......... m2, o wartości:

3. Gospodarstwo ľolne:
rodzaj gospodarstwa:

...........niedotyczy..

,

wartości:
rodzaj zabudowy:

powierzchnia: '........

nie dotyczy
.. nie dotyc2y.....................
nie dotyczy
týuł prawny: ....'.'...........
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
o

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ............ nie dotyczy

.. nie doĘczy

o waľtości:

týuł prawny:

..

III.

ldziały w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców' w których uczestĺiczą takie osoby _ ĺa|eżypodaó liczbę i emitenta udziałów:

1' Posiadam

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ udziałów w

spółce:

nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ..... nie dotyczy....
2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych_naleŻy podać |iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

.

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

IV.
1.

Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
. nie đotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż l0oÁ akcji w spółce:

nie dotyczy
2

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

128,3798

ACTIONS EDF ENERGIE OUVERT

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

v
Nabyłem(am) ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
terytoľialnego, ich zwíązkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciuw dľodze przetargu_naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia' od kogo
:

Działka budowlana o pow. 892 m kw' nabyta w przetargu publicznym od gminy Reda w dniu
14.02.2006 r.

vI.

' :'"*":::::::*:::'ľ'". ä::íz}łľ:::::::::-'::'"-":1::T::::::::::T:::]].
-

osobiście

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

- wspólnie z innymi osobami ......

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pľzychőd i dochód w wysokości: nie dotyczy
pľzedstawicielem pełnomocnikięm takiej
działalności(naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.......'...

2. Zarządzam działalnościągospodarcząlubjestem

r;;;;ii;i; ' ffi:::í:'ł'
-

'

wspólnie zinnymi osobami ....... nie dotyczy.....

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

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): ........... nie dotyczy..
jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): .......''. nie dotyczy...
jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy): ... nie dotyczy

J

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ nie dotyczy.

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

VIil.
Inne dochody osiągane

z

týułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaizdego
1 82 130,08 PLN..........
Praca zawodowa
15 635,00 PLN..
dieta

zajęć,,

týułu:

radnego

,

IX.

Składniki mienia ruchomego

o

wartości powyżej l0 000 złotych (w pľzypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i ľok pr8odukcji
20l3r
. współwłasnośó Audi
.. współwłasnośó FORD Focus 20l0r.

A4

):

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyty i poŻyczkí
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeĺiem, w jakiej
wysokości):
na budowę domu j ednorodzinnego'..................

kredyt hĺpoteczny zaciągnięty w 2006 ľoku w Banku MillennÍum we frankach szw. o
wysokości 82 982'30 CHF w ľównoważnej kwocĺe 203170,46 PLN ; pozostało do spłaĘ
51 410,90 CHF.

4

CZĘŚĆB

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Reda
(

miejscowość, data )

5

