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(miejscowość)

oŚwHncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skladająca ośwĺadczenieobowĺ u;anajest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupehego wypďnienia każdej z rubryk
2. Jeżeh poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowanĺa,
naleĘ wpisać -nĺe dotvczv'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślĺópľzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów ĺ zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego maĽeńsĘ wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenĺeo stanie majątkowym obejmuje równĺeż wierzytelności pĺenĺężne.
6. W częściA ośwĺadczeniazawarte są ĺnfoľmacjejawne, w częścĺB zaśinfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkanĺa skladającego oświadczenie oraz miejsóa
polożenia nĺeľuchomości.

CzĘŚi,

^
Ja'ruŻej podpisany
(a), .....

...Krystian Melzer

uľodzony (a) ............22-l0-l97 0

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
.

w............Zblewo

.Radny Rady Miejskiej w Redzie

(miej sce zatľudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

z

dnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie gminnym
art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek od.ęb.'y'

z

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok 9600
_

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........30 Euro
papiery waľtościowe:nie posiadam na kwotę : nie dotyczy

_

il.

Dom o powierzchn: . .....220 rĺŕz działa 534 m2, o waľtości:ok 700 tyś
Ęrtuł pľawny: własnośémajątek własny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam .ň2, o waľtości:nie ĺlotyezy
Ęrtuł prawny: nie doĘczy
3. Gospodaľstwo ľolne:
rodz-aj gospodaľstwa: .nie posiadalll ....' powieľzchnia: .. nie dotyczy
o waľtości:. nie doĘczy
rodzaj zabudowy: . nie dotyc2y................
-Ęrtuł prawny: ..... nie doýczy
Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości
nie dotyczy
1.

4. Lnne nieruchomości:

powieľzchnia: ......działka budowlana 293
Ęrtuł prawny: własnośćmajątek osobisty

fiŕ o wartości:ok 90 tyśzł

ilI.

1. Posiadam ldziały w spółkach handlowych z udziałem gmfuurych osób pľawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestnicą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta
udziďów: nie posiadaĺl
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 %o lldziałőw w spółce: nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
2. Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych _ lnleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie posiadam
Ztego tynŕu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

w.

spółkach handlowych z udnałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ na|eŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż l0 % akcjiw spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłaĺn)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych_naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:
Nie posiadam
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości nie doĘczy

1. Posiadam akcje

w

v.

Nabyłem(am) (nabył mój mďżonek, z wyłączeruem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Parístwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teýoľialnego, ich zllĺiązków, komunalnej osoby prawnej lub zrviązku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze przetaľgu _ naleĘ podaó opis mienia
i datę nabycią od kogo: nie nabyłem

vI.

1. Prowadzę działalnośćgospodaľcą

nie pľowadzę

- osobiście.. nie

(naleĘ podaó foľmę prawną i przedmiot działalności):

doýczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tyfufu osiągnąłem (ęłaĺn)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie
dotyczy
2. Zarądzam działalnościągospodaĺcą hlb jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej dziďalności (nalezy podaó formę pľawną i przedmiot dziďalności): nie zaĺząÄzam
_ osobiścienie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
_

VII.

W spółkach handlowych(nazwą siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zatądll (od kiedy): nie jestem
-jestem członkięm rady nadzorczej (od kiedy): niejestem
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie jestem
Ztego tJrtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
-

VIII.

Inne dochody osiągane z tytufu zatľudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego Ęrtufu :
Wynajem 34 800 zł brutto 31842zł netto Dieta Radnego 13 941'00 zł Ryczak z tytułu
pełnienia funkcji kuratora społecznego 3972,35 zł, i z|ecelie 74.95 zł brutto 59,95 netto ,
ztýułv stosunku służbowegof-szaPolicji 65 344,50 zł brutto ó4009.50 zł netto

I)L

Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych nďeży podaó markę, model i rok pľodukcji): samochód Mercedes C klasa rok
prod. 2005 wartośó ok 20 000zł

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złoĘch. w tym zaciągnęte kredyty
i poŻyczki oľaz waľunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeliem' w j akiej wysokości) :
Kĺedyt hipnotyczny 218756 zł PoŻyczkaPKZP 24157 zł

Powyiszb ośwadczéńioskłádam świadomy (a), iŻ na podsta_ńEańz3'$ TKEĘšuEľnEgo
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gľozi kaľa pozbawienia'wolności.
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