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oŚwrłucZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Uwaga z
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżelĺposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nĺe dotvczv''.
3. Osoba skladająca ośrviadczenieobowiązana jest okľeślićpľzynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżeńską wspĺílnościąmajątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje rĺíwnieżwĺerzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adľesu zamieszkania skladającego oświadczenĺeoraz miejsca
położenia nĺeľuchomości.
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PGE Energia Ciepla S.A.; oddział nr 2 CUw, ul. Swojska 9' 80-867 Gdańsk
Kĺerownik Pľojektów , Kierownik Sekcji Elektrycznej i Automatyki ...............
Radny Miasta

Reda.

.....,,.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z pĺzepisarĺliustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym
(Dz. U' z 2017 r. poz. 1875), zgodnie 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 polskiejl
64 000....PLN...........
- środkipieniężne zgtomadzone w walucie obcej: '.

- papiery

wartościowe:...

nie dotyczy...
.'.. na kwotę : ...... nie

II.

doĘczy

Dom o powierzchni całkowitej l98'.'. m' wrarzdziałkąbudowlaną 892m2 , o waľtości:
ok. 750 tyś.PLN ........
týuł prawny :'.'..współwłasnośćmałżeńska.......
1.

2. Mieszkanie o powieľzchni: nie doĘczy m2, o waÍtości:...........
tytuł prawny: .'.'........... nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

nie dotyczy.
, powierzchnia:
nie dotyczy..............
rodzaj zabudowy: ... . ..nie dotyczy.....
týuł prawny: .............. nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
...... nie doĘczy.....
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ....... nie doĘczy

rcdzaj gospodarstwa:

o

wartości:

o

wartości:

týuł prawny:

.

..

nie dotyczy

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

uI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pľawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie
emi'1en'Ía
udziałów: ...'.... nie dotyczy.'.'.
::::1 ::i::: ::::: ::::: :

-

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0 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 _ naleŻy podaó liczbę i emitenta

udziałów:

nie dotyczy

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

IV.

l.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ na|eŻy podai liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy..

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
... nie dotyczy.....
Ztego týułu osiągnąłem (ęła''') w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

...,...134,2360

-

na|eŻy podaó
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liczbę i emitenta akcji:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
.... nie doĘczy'..'..'...

2

i datę nabycia, od kogo
Działka budowlana o pow.892 m k*:
dniu 14.02.2006 r.

niem mienia przynaleŻnego do jego majątku
owej osoby prawnej, jednostek samorządu
oby prawnej lub związku metropolitalnego
drodze pľzetargu - naleŻy podaó opis mienia

"Jy;;;;;;;;;;;
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' :::::i::*]::::ŕTľů"''.:1::]:::'*.'-'':.:'"*"::::::*iot
- wspólnie z innymi osobami ..'.

działalności)

nie dotyczy....

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚct:
nie dotyczy....
2. Zarządzarn działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(należy podaó formę prawrrą i przedmiot działalności):............
. nie dotyczy.
nie dotyczy
- osobiście .......'
- 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 zaĺządu (od kiedy): ........ nie dotyczy...'........

-

jestem członkiem ĺady nadzorczej (od kiedy)

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

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

vIII.

Innę dochody osiągane z týlúu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęé,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaiLdego týułu : ......
..133 290,00 ..............
Praca zawodowa
.
..I2 078,00
.
dieta radnego

rx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 zŁotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podaé maĺkę, model i rok produkcji):
...współwłasnośómałŻeŕska Audi A4 20l3r'
FORD Focus 2010r.
...współwłasnośómałzeńska
.

x.

Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kľedýy
i poŻyczki oraz waľunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,
zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...'..'

:::l*:: :1*'-

na budowę domu jednorodzinnego....

kľedyt hipoteczny zacĺągnięĘw 2006 ľoku w Banku Millennium we frankach szw. o
wysokości82 982'30 CHF w rórľnoważnej kwocie 203170146 PLN ; pozostało do
spłaty...45 088'56 CHF
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czĘŚĆn

Powyższe oświadczęnie składam świadomy (a),iŻna podstawię art.233 $ l Kodeksu kamego
pód*i" niepĺawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności'

'u

.Reda,

19.04.2018r

(miejscowość,data)

5

