OSWIADCZENIE MAJATKOWE

ľadnego gminy

Reda, dnia i4.09.20
(miejscowość)
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8ľ.

Uwaga
osoba składaj ąca oświadczenie obowiązana j est do zgodneg o z ptawďą, starannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻđejz ľubryk.
2. JeŻeli poszczególne ľubľyki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania' na|eŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślióprzyna|eŻność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowíązan do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenię o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granícą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľówniez wieľzytelnościpienięzne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca położenia
nieruchomości.
l.

CZĘSC A
Ja. nizď1 podpisany(a)

Piotr Pepliński
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uľodzony(a) 04.02.1968ľ.w

Wejherowre

i;i;j .*

;;ilili;,

l?ÍľJ;i;o;iJ f;"k;j"j

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 maľcal 990 r. o samoľządzie gmirrnym (Dz
U.z200I ľ. Nľ 142, poz.1591 zezm.), zgodnie zaft.Z{htej ustawy oświadczam,Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne zgromadzone na dzien 16.09.2017r.:

-

środki pienięŻne zgtomadzone w walucie polskiej: ok. 41300 zł. w skJadzię
małżeńskiej wspólności majątkowej i 10.000zł w składzie
małżeńskiej wspólności majątkowej i matki Ireny składającego oświadczenie po połowie

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........ ,,nie dotyczy''..............

-

papieľy wartościowe:...............'.nie dotyczy''..............

na

kwotę:..

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

II.
Dom o powieľzchni użytkowej 96,
350.000zł.
1.

5

ln2' na działcę o powieľzchni 360 m2 war1ości: ok.

tytuł pľawny: małżeńska wspólność majątkowa

2.Mieszkanie o powieľzchni: ,.nie dotyczY" Ífl2, o waľtości:,'nie dotyczy''.
tytuł pľawny:

',nie

dotyczy".

Mieszkanie o powieľzchni:

''nie

đotyczy"m2, o wartości: ,,nie dotyczy''.

tytuł pľawny: ,,nie ďotyczy".
3. Gospodarstwo rolne: ,,nie dotyczy"

ľodzaj gospodarstwa: ,,nie dotyczy" powierzchnia ,,nie dotyczy,,
o

wartości: ,,nie doĘczy''.

rodzaj zabudowy:,,nie dotyczy".

týuł prawny:

',nie

dotyczy".

Ztego týułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:

',nie

dotyczy"

4. Inne nieruchomości: ď Dom jednorodzinny nadziałce o powierzchni 608m2
b/ dom jednoľodzinny na dzjałce o powieľzchni24OOm2

cl działka o powierzclni |169m2
o wartości

al340.000zł.
b/240.000zł.
cl 70.000zł.

tytuł prawny: pkt a l małzenska wspólnośćmajątkowa, pkt b/ odľębna własnośómajątkowa
składającego oświadczenie (daľowiznaľodziców), pkt c/ małzeńska wspólnośćmajątkowa

ilI.
1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów: ,,nie dotyczy''.

udziały te stanowią pakiet większy niż lOYo udziałőw w

spółce:

',nie

dotyczy''.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy".
2

' Posiadam udzíaływ innych spółkach handlowych

udziałów:,.niedotyczy''

')

-

naIeŻy podaó liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąłern w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:..nie dotyczy''.
IV.
w spółkach handlowychzudział'em powiatovvych osób pľawnych lub
podać liczbę i emitenta akcji:
przedsiębioľców, w których uczestniczątakie osoby
- ĺaIeŻy
.,nie dotyczy".
1. Posiadam akcje

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ akcji w spółce: ,.nie dotyczy'''

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy''.
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eŻy podać liczbę i emitenta akcji: ,,nie
ďotyczy".

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy"

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek, zvłyłączeniem mienia przyna|eŻĺego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samoľządu
terytoľialnego, ich zwíązkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciuw dľodze przetatgu-na|eŻy podaó opis mienia i datę nabycia' od kogo:
,,nie dotyczy"
,,nie dotyczy"
,,nie dotyczy"

VI
1

'

Prowadzę działalnośćgospodarcz ą (na|eŻy podać formę pľawną i pľzedmiot działalności):
.........,,nie dotYczY"...

-

osobiście........'..'...
wspólnie z innymi

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

osobami....

,.nie dotyczy''.....'....""

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
... ,,nie dotyczy"...

2

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(należy podać formę pľawną i pľzedmiot działalności):...................
,.nie dotyczy"....
J

-

osobiście

-

wspólnie z innynri osobami

..nie dotyczy".......
..nie dotyczy".

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód
w wysokości: ,,nie dotyczy,,

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.

......,,nie dotyczy"

...

,,nie dotyc2y"................

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od

kiedy):

członkiem rady nadzoľczej (od

.

kiedy):

członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

,'nie dotyc zy,,................'.

,,nie doĘczy,,.........'...
....... ,,nie d'oĘczy,,'..

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

VUI
Inne dochody osiągane ztytllłuzatľudnięnia lub innej
działalnościzaľobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
Emeľýuľa 33.992zł. brutto

-

Diety ztýlúupełnionej funkcji ľadnego 12.O78,OO zł.
Z tytułu pÍacy w Powiatowym Centrň Pomocy Rodzinie
w Wejherowie 40.906 zł. bľutto
ZtyÍ\łuokazjonalnego wynajml l44OOzł. netto
Z tytllłu pełnionej funkcj i kuratoľa społecznego 3 00zł. netto
Dochody stanowią skład małzeńskiej wspólności maj
ątkowej

IX.
10 000 złotych(w przypadku pojazdów
pľodukcji):
2000 stanowi skład małzeńskiej wspólności

samochód osobowy VW Passat ľok pľoduk cji 2Ol2
stanowi skład małŻeńskiej wspólności
majątkowej,
samochód osobowy fiat Panda rok pľoduk cji 2Ol0
stanowi skład małzeńskiej wspólności
majątkowej

x.
pieniężne o war1ościpowyŻej10 000 złotych,w
tym zaciągniętekĺedyty i
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
zwiĘku z jakim
jakiej wysokości)
...
d,otyczy,,
,,nie
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....... ..nie dotYczY"

CZĘŚĆB

Reda 14.09.2018r'
(miejscowośi'data)
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