o Ś WIADCZENIE
ľadnego gminy

MAJATKowE
REDA, dnia

14.09.2018 r

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą'
staľannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk.

2' JeŻeli poszczegőlne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania,
należy
wpisać,,nie doýczy''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaleŻĺośóposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiĄzan do mająiku odľębnego
i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
majątku w kľaju i za granicą.
e równiez wierzytelności pieniężne.
e jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
iadczenie oľaz miejsca połozenia

CZĘŚĆ
J

^

a, niżej podpisany(a),

.......Leszek HEBEL

(imiona i nazwisko oľaznazwisko rodowe)

urodzony(a)............26.08.1973r...

w ByrowIE

woj. pomorskie..

.....ZoŁruerz Zawodowy, Gdynia oksywie, Radny Miasta Reda..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

'

8 marcal990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz.
ie z art' 24htej ustawy oświadczam, Że
pólności majątkowej ]ub stanowiące mój

I.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromaďzone w walucie polskiej

-

środki pieniężne zgľomadzone w walucie obcej:

-

papiery wartościowe:'..'...'',.....

..

...nie dotyczy
'... nie

doĘczy

'.' nie doĘczy
..

nie dotyczy

..,..na kwotę: nie dotyczy

II.
1

.

Dom o powierzchni :....'...'... ..''284,O8......'...' ffi2,wartości:

tytuł pľawny

:

..

..'..... ... .m

...500.000

Ęs zł.

aŁżenskawspólnośćmaj ątkowa..''.. ..'

2. Mieszkanie o powieľzchni:.

...'.. m2' o wartości

..rue dotyczy.

tytuł prawny:........''.'...

,..nie dotyczy,

Mieszkanie o powierzchni:......

.

m2, o wartości: ..

.

tytuł prawny:....'....'.-...

nie dotyczy.

..nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodaľstwa:

rue

o waľtości:

doĘczy

nie dotyczy.

rodzaj zabudowy:...

nte dotyczy.

tytuł prawny:..........

nie dotyczy.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód,i
dochód w wysokości:.
4. Inne nieruchomości

powieľzchnia:......'......
o wartości:..''.....

..

nie dotyczy

..

nie dotyczy

tytuł pľawny:......

nie doýczy.

ilI.
1' Posiadam udziały w spółkach handlowych zuđziałem
powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębioľców,

udziałów:

w których uczestĺiczątakie osoby

-

nil"zypodaó liczbęi emitenta
.. .'.'.'.'' nie đotyczy.

..........'...... '..''....'....... . '
-._ .

'....'. nie ďotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ \O%udziałów
w spółce

......,

nie dotyczy

......

nie doĘczy.'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód
w wysokości:nie dotyczy.
2'.Posiadam udziały w irrnych spółkach handlowychnaleŻypodaó liczbęi emitenta
..'..'-... -..-..'. . .......'... nie dotyczy.

udziałów:..

nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w
\Ę,sokości:nie
)

dot1,cz5,

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podaó liczbę i emitenta
akcji:.......,.
nie dotyczy.

....'' nie doĘczy.
akcje te stanowią pakiet większy niŻ IOoÁ akcji w spółce:............... nie đoĘczy,

nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy.

*

i

l"" _l1' :oo:

:'-':: :::"*:

:-::*:'"":': :::::]l* :'#:",,ľ'

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

.....:.

,..., nie dotyczy.

v
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻĺego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoštek sámoľządu_
teýorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,'które
podlegało zbyciu w drodze przetargu
naleŻy podaó opis mienia ĺ aátę nabycia, od kogo:

-

......

nie đotyczy,

.'.'.'. nie doĘczy,
...... nie dotyczy.

.'..''nie ďotyczy'

vI.

1'

Pľowadzę działalnośćgospodarczą(należy podać formę prawną i przeđmiotdziałalności):
..'.... nie đotyczy'

-

osobiście'.,..,.'....,.'

-

wspólnie z innymi

nie dotyczy.

osobami'''.

nie dotyczy.

Ztego týufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przycbőd'i dochód w wysokości:
.....

nie dotyczy.

Zarządzam działalnościągospodarcząlubjestem
przedstawicielem, pełnomocnikiem
tal<lej działalności(należy poäać fo.-ę
pľawną i przedmiot działalności):nie dotyczy'

2

nie dotyczy.

..

osobiście

- wspólnie ...'....'....''
z innymi osobami'.'..
Ztego
tyrułu osiągnąłem(ęłam)

nie dotyczy.
,...rue dotyczy.
w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.''..' .'.
nie doýczy.
...

....nie doĘczy.

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
spółki):.'.''...

....

nie dotyczy

.... nie

-.;estem

-j

e

członkiem zarządu (od kiedy):

stem członkiem r'ady nadzor czej

-jestem

(o

doýczy.

'... nie đotyczy.

d,kiedy)

:

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..

nie dotyczy.

...

nie dotyczy.

7tego tyŤułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:..'.'.
.. nie dotyczy..
,.

nie dotyczy.

VIII.
Inne dochody osiągane ztyt'úuzatrudnienia
lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdegotýułu:
dĹta ľadnego vu
od styczna
JlJUállćl LlU
do wľześnia
_ 11'876'70zł
t

.......zatrudnieni"

Ą

? ołl ,íO ,ł.d''ź'/7.*,,e.,...ę(.p''.łł'rę.jł,,ą
4fulrł,
..

.

i

... nie dotyczy

... nie dotyczy.

rx.

ło
?

4

lt

ów
ątkowa

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 zŁotych, w tym zaciągniętekľedyty
ipożyczkl oľaz waľunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, * r*|ąrirz jakim
zdarueniem' w jakiej wysokości). Kĺedý hipoteczny _ Bank Millenium 84'.816.3I
zł
do spłaĘ'

CZEśĆB

Reda 14.09,2018 r.
(miejscowość, data)

(podpis
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