.Reda., đĺia20 kwietnia 2018 r
(miejscowośé)

oŚwnncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpľzynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodórľ i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4, Ośwĺadczenieo stanĺe majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rĺównież wieľrytelności pĺenĺężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są ĺnformacje jawne, w częściB zaśĺnfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamĺeszkania skladającego ośwĺadczenĺeoľaz miejsca
położenia nieruchomoścĺ.

CZĘŚĆ
J

^
(a),
a, niŻej podpisany

..

....'.K atarzyna Fedde
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) ....06.09.1970r..... w .Gdyni

Radna Rady Miejskiej w

Redzie

(miej sc e zatrudnienia, stanowi sko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie

z ďnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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:

........110.040, ŻI

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......nie dotyczy

- papiery

II.
1.

wánościowe: ......nie dotyczy

..

...

Dom o powieľzchni:............ l40 m2 + gaÍaŻ, o wartości:.....'.....68 tys. zł.

týuł pľawny:..............

......współwłasność(spadek po mamie)

2. Mieszkanie o powierzchni

............53,7

Týuł prawny:

własność..

m2, o wartości: ........ok. 250 tys. zł

Mieszkanie o powierzchni :....nie doty czy ...'... fr2, o wartości

týuł prawny:

:

...nie dotyczy...

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

3. Gospodarstwo rolne:

a)

rodzaj gospodarstwa:

ľolne

.' powieľzchnia.'.....4,67 ha..

o waľtości:.ok 60-70 tys. zŁ'....

rodzaj zabudowy:
Ęrtuł prawny:.............własnośi.

b)

rodzaj gospodarstwa:.................rolne

o wartości:..............ok . 40 tys.

.......

powierzchtia.......I,7 ha.

zł

rodzaj zabudowy
tytuł prawny:......

c)

..:..wspóľwłasność..

rodzaj gospodarstwa:.................ľolne ........ powierzchnia..........I5.29] m2
udziały w działcę pÍzeznaczonej na drogę rlr działki l2l2l

o wartości:...ok. 400 tys. zł + udział w drodze

..

rodzaj zabudowy:
tytuł pľawny:..........własność..,

d)

rodzaj gospodaľstwa:........

powierzchnia..........487

o wartości:...ok. 300 tys

rodzal zabudowy:
tytuł pľawny:....'.....własność

Ztego týułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
10474,29 zł' (ďopłaty rolne)
Dochód z gospodarstwa rolnego 18.658,00 zł

4. Irme nieruchomości:
a) powieľzchnia:...5 działekbudowlanych
o wartości:'...........ok. 80 zŁ za m2

-

523l m2 + udziały w drogach

9 m2

+

týułprawny: własność...
b) powieľzchnia:...1 działkabudowlana - 499 m2
o wartości:............ok. 200 tys.

zł

týuł prawny: własność-darowizna

od rodziców..

c) powierzchnia:...I działkabudowlana - 130 m2

o wartości:............ok. 18 460

zł

tytułprawny: własnośćIII.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ na\eŻy podaó |iczbę i emitenta
udziałów:
.......nie dotyczy
uđziałyte stanowią pakiet większy niŻ I0 %oudziałőw w spółce: '...... nie dotyczy...

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych _ nalęŻy podaó liczbę

udziałów:

Z

nie doĘczy

tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód

i

emitenta

w wysokości: nie dotyczy

rv.

w spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
nie doĘczy

1. Posiadam akcje

akcje te stanowią pakiet większy nlŻ I0 % akcji w spółce:

nie dotyczy....

Ztego týufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych_naleŻy podać liczbę i emitenta akcji
.....

nie doĘczy.....

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małŻoĺek,z wyłączeniem mienia przyĺaIeŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teľýorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze ptzetaľgu
nie dotyczy
i datę nabycia. od kogo:

-

należy podać opis mienia

vI.

1. Prowadzę działalnośćgospodaľczą (ĺa\eŻy podaó formę pľawną i pľzedmiot działalności)
..... nię dotyczy..'......

- wspólnie z innymi osobami ......

nie đotyczy...

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. Zaľządzam działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(na\eży podać formę pľawną i pľzedmiot działalności):...........
nie dotyczy.......
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy..

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

vII.

W spółkach handlowyc h (nazw a, siedziba spółki)
-

jestem członkiem zarządu (od

kiedy):

...

nie dotyczy

nie dotyczy

-jestem członkiem raďy nadzorczej (od kiedy): .... nie dotyczy
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie ďotyczy.-...

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

VIII.

Inne dochody osiągane z týliu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týułu : ......
Dieta Radnej Rady Miejskiej w Redzie - 13650,25 zł...............
......zasiłekpielęgnacyjny -znacznystopieńniepełnospľawności1836,00 zł........
....renta - 5984,35 zł..
.'.odszkodowanie z tý' choľoby nowotworowej - 50.250,00zł.....''.dopłata do działki 20.000,00 zł. (akt notarialny nĺ 2527l20I7
sprzedaŻ samochodu BMW 20.000'00. . .

IX.

z dnia |2.05.2017

)

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó maľkę, model i rok produkcji): ........
Samochód Meľcedes CLS 2006r' ....ok. 45.000,00 zł.......'........

x.

Zobowiązarua pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zacíągnięte kľedýy
oľtLz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakĺm
zdarzeľtjem, w j akiej wysokości) : .......
IGedý odnawialny w PKo BP Reda do spłaty 8605,32 zł.
Kĺedyt PKo BP SA Reda na leczenie choroby nowotworowej - do spłaty 1935l,46 zł.
Karta kĺedytowa do spłaty 2059,97 zł.

í poĄczki

CZĘŚĆB

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za podarue nieprawdy lub zataj enie pľawdy gtozi kara pozbawienia wolności.

ł2
(miejscowość,data)

(podpis)

