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Reda, dnia 14.09.2018 r
(miejscowość)

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowĺązana jest do zgodnego z prľwdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rublyki nĺe znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania,
naleĘ wpĺsać ..nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpľrynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów ĺ zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoścĺąmajątkową.
4, oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje rĺíwnieżwierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca
położenia nieruchomoścĺ.
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Ja,niŻej podpisany (a

) Karolina,

Władysława Bochan z domu Matyja
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) l0.l0.1954 ľ. w Gliwicach

radna Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatľudnienia, stanowisko lub ťunkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy 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 małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne :
- środkipienięŻne zgromadzone w walucie

polskiej:

- śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartoŚciowe:

II.

1. Dom o powieľzchni: .
tytuł pľawny: .........'....

..'......

4'800,- zł

nie dotyczy
nie dotyczy

m2, o wartości: ..'.'

2' Mieszkanie o powierzchni: 60 m2, o wartości:24O.OOO,- zł
małżeńska wspólnośćmaj ątkowa
tytuł prawny:
3. Gospodaľstwo rolne:
nie dotyczy
., powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa:
o waľtości:........
rodzaj zabudowy
týuł prawny: .....
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : .......

4. Inne nieľuchomości:nie dotyczy
powieľzchnia: .'.....'...'.
o wartości

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0

%o

udziałőw w spółce:

.

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów:

...

-

naleŻv podać liczbę

i

emitenta

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

IV.

z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców' w któľych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10

%o

akcji w spółce:

.

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, z wyłączeniem mienia pľzyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze przetargu - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia' od kogo:

Nie dotyczy

Prowadzę działalność,gospodarczą (naleŻy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy
_

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem

przedstawicielem pełnomocnikiem
prawną
pľzedmiot
(należy
podaó
formę
i
działalnoŚci): ...........
takiej działalności

- osobiście
- wspólnie

Z
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vII.

zinnymi osobami
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

spółki):

..

.

. ...

nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy)

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

VIII.

Inne dochody osiągane z týułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu : ...'.......'....
- wynagroclzeniaze stosunku pracy - 43.405,- zł+ nagroda jubileuszowa-I9'502,- zł
- emeľytuľa
- 27.200,- zł
- umowa zlecenie
- 850,- zł
- dieta z tytułu pełnienia radnej - 12.078,- zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych naleŻy podać markę, model i ľok pľodukcji): KIA SOUL - 2010 r.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tynr zaciągnięte kredýy
poŻyczki oÍaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie ďotyczy

i
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za podanie niepľawdy lub zataj enie pľawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.Reda. 14.09.2018 r
(miejscowość,data)

