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oŚwnocZENIE MAJĄTKowE

radnego gminy

Redą dnia 17.09.2018 r
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawďą,starannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk.
2. JeżeIĺposzczególne rubryki nie znajdują wkonkľetnym pľąrpadku zastosowania, naIeŻy
wpisaó,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okľeślićprryna|eżnośó
poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowięaído majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczerieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
doýczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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a, niżej podpisany(a),'

Uľszula

ŁADANAJ

nazwisko rodowe BACIA..

(imiona i nazwisko oruznazyvitsko rodowe)
urodzony(a) ...........24.0I.l973r..............

w

..BOLESŁAWCU.....

.RADNA.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarli ustawy
(Dz.U. z 2017 Í. poz. 1875), zgodnie

z

dnia 8 maľca 1990 r. o sźrmoľZądziegminnym
art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

z

I.
Zasoby pieniężne:

pienięzne

środki
zgromadzone w walucie polskiej:
-wspólność
maj ątkową małzeńską

.......ok. 260.000,00

zł stanowiące

-

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

-

papiery wartościowei.............................nie doty czy
na kwotę:........nie

il.

l. Dom

o powierzchni:........... ...200

doĘczy

m2, o waľtości:.............400000 zł.
1

týuł prawny:'.....wspólnośé maj ątkowa małŻeńska' " " " "
2. Budynek usługowy o powierzchni:"""'468
maj ątkowa małżeńska
Ęrtuł prawny :...............wspólnośó

Mieszkanie o powieľzchni

:.... "

""""""

zł

m2, o waľtości:......nie dotyczy..""

"nie dotyczy" "'

tytuł prawny:....................nie dotyc zy

m2, o waľtości:.....2.000.000

"

3. Gospodaľstwo rolne:

powierzchnia.

.nie doĘczy.....

rodzaj gospodaľstwa:.
o wartości:

...'.nie ďotyczy

rodzaj zabudowy:......

...nie dotyczY

tytuł prawny :..........'...'.....nie dotyczy

pľzychód i dochód w wysokości:
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm
nie doĘczy
4. lnne nieruchomości:

I)dzíałkawarzywna
prawny:
... o waľtoścĺ:.........2.500zł..... " " " " " "Ęrtuł
powierzchnia:...'..'....25 6 m2 " " "
.dzierŻavła
1, o waľtości:50.000zł Ęrtuł prawny:
Z)dziaŁka o pow lg2m}'na której stoi dom nĺ
wspólnośó majątkowa małżeńska
nr 2, o waľtości:220.000 złtyt.t' prawny
3) ďziaŁkao pow. 1001 m2ĺaktórej stoi dom
wspólnośó majątkowa małżeńska
pľawny : wspólność maj ątkowa
4) dzíałkao pow. I280m2 o waľtości:I24.OOOzŁ,tytuł
małżeńska
240.000, tytuł pľawny: wspólnośó majątkowa
5) lokalusługowy o pow.58,7 7 m2 owartości:
małżeńska

ilL

udziałem powiatolvych osob pľawnych lub
Posiadam udzíaływ spółkach handlowyc h z
ĺaleŻy podać liczbę i emitenta
przedsiębiorców, w n*y.r' uczestniczą takie osoby
udziałów:
1.

-

.nie

doĘczy

ldzíałytestanowiąpakietwiększyn)Żl}%udziďówwspółce:.......
.nie dotyczY

Ztegotýułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:.'.....niedotyczy
podaÓ Liczbę i emitenta
2. Posiadam ldziaływ innych spółkachhandlowych-ĺa\eĘ
udziałów:..

2

..nie dotyczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.'...nie doĘczy

rv.

Posiadam akcje w spółkach handlowychzuďziałęm powiatolvych osób prawnych lub
naLeĘ podaó líczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
1.

-

..nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy nlŻl0% akcji w spółce:

.nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:...nie doĘczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach

handlowychnaleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

....'...

........nie dotyczy

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:.

.....nie dotyczy

v
Nabyłem(am) (nabył mój mďżonek,zwyłączeruem mienia prryna\eżmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich złłiązkixlub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu-naIeĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vr.
1.

Pľowadzę działalnośógospodatcą (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście .....jako osoba ťlzyczna..........głównie działalnośó edukacyjna

-

wspólnie z innymi

osobami....

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

Ztego tr/fufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
ptzychőd.za okres I_VII2018 ....- 573.655,70 zł.......... dochód .........435.653'96 zł
stanowiące wspólność majątkową mďżeńską
3

2'

Zatządzam działalnościągospodaľczą
lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(nalezy podaó
foľmę pramą i irzedmiot dziďalności):....'.......

osobiście
-

...........nie doĘczy

wspólnie z innymi osobami..........nie
doĘczy

Ztego tyťułu osiągnąłem(ęłam) w roku
ubiegłym dochód w wysokości:
...nie doĘczy

vil.
W spółkach handlowyc h (nazuĺa,siedziba
spółki) :

..nie

doýczy

-jestem

członkiem zarądu(od kiedy):.

.

-jestem

członkiem rady nadzorczej (od

kiedy):

-jestem

członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy):.........,.......ni
e doĘczy

...

..nie dotyczy ................
...nie dotyc zy .............

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości:

......nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane zsułuzatrudnienia
lub innej dziďalności zarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ktŻdego
tyťufu
:... ....

- dieta radnego za okres

majątkową małżeńską

I-IX 20lgr ., nieopodatkowana _9.827,35 zł
stanowiące wspólność

IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej
10 000 złoĘch(w przypadku pojazdów
mechaniczn ychnateży podać markę, model i
rok produkcji):
-samochód_osobowy Fiat Punto 2O1h, wspólnośó
majątkowa małzenska
- samochód osobowy Ford C-Max 2}l4r.,wspólnośJ
ńáiäito*u małżeńska w

4

lO%o

x.

Zobovĺązarua pieniężne o waľtościpowyżej l0 000 zŁoĘch, w tym zaciągnięte kredýy i
pożycil<loľźVwarunki, na jakich zostaĘ udzielone (wgbec kogo, w nviązku z jakim
zdarzeĺiem, w j akiej wysokości)............ . ..'. .

kľedyt na zakup domu w Bank Millenium w CHF, do spłaĘ 89500'89 CHF
kredý na budowę domu Getin Bank, do spłaty 915241'09 PLN
kredyt na zakup lokďu, do własnej dziďalności gospodaľczej, Bank Spółdzielczy 181.800 zł
do spłaty...
.......

..

...kľedýy stanowią wspólnośó

maj ątkową małzeńską. ..

CzĘŚCB

-D

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżĺapodstawieart.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kaľa pozbawienia wolności.

(podpis)
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