.....Reda.....

r

dnia .19.04.2018r...

(miejscowość)

oŚwrłucZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga
1
osoba skladająca ośrviadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego
i zupełnego wypelnienĺa każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczegĺílne ľubľyki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania,
naleĘ wpĺsać ..nie dotYczv''.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określĺćprzynależność
poszczególnych składnikĺów majątkowych, dochodĺírvĺ zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje rĺíwnieżwieľzytelnościpienĺężne.
6. W częścĺA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje
nĺejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca
polożenia nieruchomości.

CzĘŚĆ

^
Ja,niżejpodpisany(a),...'...'.'.
Zbigniew Kisiel......

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) .....14.08.1960..
w .......'.'.Kętrryn..
PGE Energia CĺepłaS.A.; oddzial nľ 2 CUw, ut. Swojska 9, 80-867 Gdańsk
Kierownik Projektĺĺw, Kieľownik Sekcji Elektrycznej i Automatyki
Radny Miasta Reda.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoľządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgĺomadzone w walucie polskiej: ....
. 54 000....PLN
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:
.....2500 cHF
-

papiery wartościowe:..

nie dotyczy
.... na

kwotę : ...... nie doĘczy

II.

1' Dom o powierzchni całkowitej
750 tyś.PLN ........

ok.

m2 wrazzdziałkąbudowlaną 892m2 , o waľtości:

tytuł prawny: ....'współwłasnośómałżeńska'...

I

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o waľtości:...........
Ęrtuł prawny: ..............' nie dotyczy.......
3. Gospodaľstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . nie

doĘczy.

......, powieľzchnia:

rodzaj zabudowy: .. . . . .nie doĘczy....
Ęrtuł prawny: ...'.'........ nie dotyczy.......'
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ....... nie doĘczy....
o waľtości:

nie doĘczy

Ęrtuł prawny: ........... nie dotyczy

ur.

l.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta
udziałów: ........ nie doĘczy...........

uđziałyte stanoivią pakiet większy niż l0 %olldziałőw w spółce: ...
nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
nie doĘczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę
udziałów: nie doýczy

i

emitenta

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

rv.

l.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
...... nie dotyczy.....

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0 % akcji w spółce: ..
nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęła'o) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych-na|eŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
134,2360 ACTIONS EDF ENERGIE OUVERT..

:
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v.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: ....'.
Dzialka budowlana o pow. 892 m lĺw. nabyta w przetargu publicznym od gminy Reda w
dniu 14.02.2006 r.

VL

l. Pľowadzę działalnośćgospodarczą
nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami ....

(na|eży podać foľmę prawną i przedmiot działalności)

nie doĘczy

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym pĺzychőd i dochód w wysokości:
.... nie doĘczy.......'.....
2. Zarządzam działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):...........
nie dotyczy
- osobiście ..
- wspólnie z innymi

osobami

nie dotyczy...
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VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki):

nie doĘczy

-

jestem członkiem zaruądu (od kiedy): ..'..... nie doĘczy..,

-

jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):'..

-

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

: ::::
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Inne dochody osiągane z
z podaniem kwot uzyski
Praca zawodowa
dieta radnego

$ułu zatrudnienia lub

:

*::::

::

innej działalnościzarobkowej lub zajęé,
.1C-łu.
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó maľkę, model i rok produkcji): .
...współwłasnośómałżeńska Audi A4 20l3r.
...współwłasnośómałżeńska FORD Focus 2010r.

x.

Zobowiązarlia pieniężne o waľtościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyty
i poŻyczki oIaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkls z jakim
zdarzeniem' w j akiej wysokości) : ................
na budowę domu jednorodzinnego........

kľedyt hipoteczny zaciągnięĘ w 2006 roku w Banku Mĺllennĺum we frankach szw. o
wysokości 82 982'30 cHF' w równoważnej lrwocie 203170,46 PLN ; pozostało do
spłaĘ ...47 816,89 CHF
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kaľa pozbawienia wolności.

Reda,

19.04.2018r........

(miejscowość, data)

(podpis)
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