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Reda, dnia 19.04.2018 r.
(miejscowośó)

oŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ľadnego gmĺny

Uwaga:
1. Osoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest do zgodnego z pr^wdą, starannego
i zupełnego wypełnĺenĺakażdej z rublyk.
2. Jeżelĺposzczególne rubryki nÍe znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania,
na|eĘ wpisać ..nĺe dotyczv''.
3. osoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest okľeślićpľzynależnośó
poszczególnych składnĺków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspĺĺlnością
majątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju i za gľanĺcą.
5. Oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje ľĺównieżwiezytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adľesu zamĺeszkania skladającego oświadczenie oľaz miejsca
położenĺanieruchomoścĺ.

CZĘŚĆ
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uľodzony (a) 05.I2.l985

r. w Gdyn

(imiona i nazwisko oľaz nazwisko rodowe)

Rada Miasta Reda
(m iej

sce zatrudnienia, stanowi sko lub

po zapoznaniu się z przepisarrli ustawy
(Dz. U. z 2017 Í. poz. 1875)' zgodnie

fu

nkcj a)

z

dnia 8 marca 1990 r. o samoľządzie gminnym
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
Konto I: 24839,4 PLN (współwłasnośćmałzeńska)
Konto 2:58,92 PLN (współwłasnośćmałżeńska)
Konto makleľskie (środki pieniężne): 9882,87 PLN (współwłasnośómałzeńska)
_

- śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 3,42

EUR (współwłasnośćmałżeńska)

papiery wartościowe: akcje i obligacje wyliczone w punkcie IY.2 na łączną kwotę:
5469 1'08 PLN (współwłasnośó małzeńska)

-

IL

nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
2.Mieszkanie o powierzchni;92,76 m2, o waľtości:364500,00 PLN
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
1' Dom o powieľzchni:

odzaj gospodarstwa: nie doty czy, powierzchnia: nie doty czy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
týuł pľawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd,
dotyczy
r

i

dochód w wysokości : nie

4.Inne nieruchomości:
a) miejsce parkingowe w hali garaŻowej
powierzchnia:22,08 m2
o wartości: 15000,00 PLN
tyťuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
b) komóľka lokatoľska
powierzchnia: 4,4 m2
o wartości: 500,00 PLN
týuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
c) miejsce parkingowe w hali garaŻowej
powierzchnia:23,68 m2
o wartości: 5000,00 PLN
tytuł pľawny: współwłasnośćmałżeńska
III.
1. Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ iależy podaó ticibę i émitenta
udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 Yo udziałőw w spółce: nie dotyczy

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów:nie dotyczy

_

naleŻy podać liczbę

i

emitenta

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

IV.
1. Posiadam akcje

z

w spółkach handlowych udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któľych uczestniczątakie osoby _ naležy poaäe iczbę i
ómitenia akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ lO

%o

ž ;"|;I

;;;;ł^ ;;;ilä ; *y."L

;ii;;;ilöä ł;ilň .ď-

akcji w spółce: nie dotyczy
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych_ należy podać liczbę
BEST SA obligacje - 116 sztuk;

BEST SA obligacje - 148 szruk;

i

-

NETIA SA akcje

-

1900 sztuk;

Tatry Mountains Resoľt SA akcje _ l30 sztuk;

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: 2902'60 PLN

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
terytorialnego' ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze ptzetargu _ naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vI.
1.

Pľowadzę działalnośćgospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami:
Forma pľawna: Spółka Cywilna
Pľzedmiot działalności:Hotele, restauracje

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym ptzychőd i dochód w wysokości:
P:71202,89 PLN D:0,00 PLN 5:6116,32 PLN

2. Zarządzam działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem

pełnomocnikiem
takiej działalności(naleŻy podać formę prawną i przedmiot 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 handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
nre

-

dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

vIII.

Inne dochody osiągane z tyttlłu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻđegotytułu :
Umowa o pracę: 8994,12 PLN
Umowy zlecenia i o dzieło: 1l440'00 PLN

#j;

PL,\)

zajęć,,
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Dieta radnej: 12628,00 PLN
1i
i{

Program,,500+": 6000,00 PLN
Dochody stanowią współwłasnośćmałżeńską

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę' model i rok produkcji):
Foľd Focus, ľok produkcji: 2010 _ współwłasność'udział 50Á - sprzedany w czerwcu 2Ol7 r.
za kwotę 21000,00 PLN (przychód S.C.)
Renault Espace, rok pľodukcji 2001_ współwłasnośó, udział 5%o: wartośó
rynkowa ponizej
1 0 0 0 0, 0 0 PLN ; tymczasowo unieruchom iony, pr zeznaczony
do I ikwidacj i
Dacia Lodgy, rok produkcji2017 - współwłasnośó,udział 50Á
BMw X3, ľok produkcji 2017 - współwłasność,,udział5%o

x.

7obowiązania pieniężne o waľtościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarueniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawi e art.233 1 Kodeksu kaľnego
$
za p o danie ni eprawdy lub zataj eni e pľawdy gt ozi kar a pozb awi eni a wo lnó śc i.
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