Reda., dnia 14 wľześnia2018 ľ
(miejscowośi)

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkretnym pľrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nie dotYczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprrynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodríw i zobowiązafl do majątku
odľębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w tľaJu i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľĺíwnieżwierzytelnošcipieňięzne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB żaśinformacje
niejawne doĘczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsóa
położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ

^
Ja. nizej podpisany
(a), ........Katarzyna Fedde
(imiona i na ryisko oraznazwisko rodowe)

uľodzony (a) ....06.09.I970r..... w .Gdyni

Radna Rady Miejskiej w
(m iej sce

Redzie

zatrudnienia, stanowisko lub

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie

fu

nkcj a)

z dnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie gmirmym
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

-

Zasoby pienięzne
środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej
:

....236.152, gg

- śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......nie dotyczy ....

- papieľy wartościowe: .'....nie dotyczy
na kwotę : ...

II.
1.

Dom o powieľzchni:....'...... 'I40 m2

ł garaŻ, o wartości:...'.......68 Íys. zł.

týuł pľawny:.............. .'współwłasność(spadek po mamie)
2.Mięszkanie o powieľzchni:..... .........53,7.........m2, o wartości: .....'..ok. 25O tys. zł
Tytuł pľa

własno

n

Mieszkanie o powieľzclrni:...'nie dotyczy....... m2,o waľtości

...nie dotyczy

tytuł pľawnY: ......'......nie dotyczy.
3. Gospodarstwo ľolne:

a)

rodzaj gospodarstwa:............

rolne

powieľzchnia...'...4,67 ha.

o waľtości:.ok 60-70 tys' zł'.......

rodzaj zabudowy:
tytuł pľawny:'...'....'...własność.......'.

b)

rodzaj gospodaľstwa:.................ľolne

powierzchnia....... 1,7 ha..

...

o wartości:........'.....ok. 40 tys. zł'.....
rodzaj zabudowy:.. !...............

týuł prawnY:.............współwłasność

c)

rodzaj gospodaľstwa:.'...............ľolne ........ powierzchnia.
udziały w działce ptzeznaczonej na drogę nr działki tź/zl

12.299 m2 +

o wartości:...ok' 300 tys. zł + udział w drodze ......

rcdzaj zabudowy:
tytuł prawny:.'....'..'własność.......

d)

rodzaj gospodaľstwa:.................ľolne

..... powieľzchnia.........

.4879 m2

o wartości:...ok. 300 tys

rodzaj zabudowy:........

tytuł pľawny:..........własność

!t1so týułu osiągnęłam w ľoku ubiegłym ptzychőd,i dochód w wysokości

3 151'00 zł' (dopłaty rolne)
Dochód z gospodarstwa rolnego l4.228,OO zł

4. Inne nieruchomości:
a) powierzchnia:...5 działekbudowlanych

-

523| m2 + udziały w drogach

o wartości:............ok' 80 zł zam2

ďý

týułprawny: własnoŚc"'
b) powierzchnia:"'
o

I

ďziałkabudowlana - 499 m2

zł
wartości:....."""'ok' 2O0 tys'

ďaľowiznaod rodziców
týuł prawny: własność_
I đziałkabudowlana'I30 m2

'

c) powierzchnia:"'

I8
o wartości:....."""'ok'

460 zł

týuł prawny: własność-

uI.

gminnych osób prawnych lub
spółkach handlowYch z ldziałem
w
udzíały
emitenta
1. Posiadam
'lsczestnlczą takie oso by _ naIeŻy podać liczbę i
pľzedsiębiorców, w których
.....nie đotyczy....
:udziałőw:

większy
udziały te stanowią pakiet
(ęłam)
Ztego týułu o siągnąłem

ĺiŻIO Yo udziałőw w

spółce:

nle

nie dotyczy'
w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ""

ych spółkach handlowych
2. Posiadam udziały w inn
.

udziałów:.

Z

nie dotYczY'...

(ęłam)
tego týułu osiągnąłem

w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

z

udziałem gminnych osób prawnych lub
i emitenta akcji:

:*::1 - ::'7ž::i." ll'ou
.......'.......'..
akcje te ,'uno*'u

päĹi.;;i;il'y niŻ IO Yo akcjiw

spółce: ...'..... nie doýczy.....'......

nie dotyczy"
roku ubiegłym dochód w wysokości: """
Ztegotýułu orĺąglląi"äi;il)';
podać Iiczbę i emitenta akcji:
* irrrry.ľ, ,połLucľ' t'a"ło-y ch - na|eŻy
2. Posiadam uL.;"
."" nie doĘczy""'
.""""1"""
dotyczy
nie
wysokości:
""
dochód w
. Ztegotýułu oriągnąi.- iii"-l w roku ubiegłym

v.

Nabvłem(am)(nabyłmojmałzonek.',z,włączeniem.mieniapľzyĺaleŻnegodojegomajątku
prawnej' jednostek samoĺządu
Państwa' i*": ŕ"á.i*owej osoby
Skaľbu
od
"^r*iąrlro*,
metropolitalnego
odrę'bnego)
komunalnej osoby pru*.'ě' lub z:wiązku
ich
terýoria'nego'

fuł'l-

naStępLUące mienie- któľe podlegało zbyciu

i datę nabycia. od

kogo:

nie dotyczy

w dľodze pľZetaľgu - naleŻy podać opis rnierria

vI.

'

::::::i:
-

i*::;i.

osobiście

ä1"::i: :i: :?'7': :::::

:*':

::*

Ztego ty.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku

ii::,;ąá;;;

działalności)

nie dotyczy

ö;iil;ilńi;;;ili';i;;;o.;y ':
2

: :rzedmiot

'

:

ubieg

i:

äi;il;äi:'ilffi;äil

ocnikiem

takiej działalności(naleĘ podać ťo.*ę prawn
....... nie dotyczy

..

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

kiedy):

spółki):

nie dotyczy

nie dotyczy....'

-

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):
.... nie dotyczy'....

-

j;;ä ;;iá"Li.- il.;;ji;.*t'ĺ'"; ł"J ł*ĺrl,

nie dotyczy

... nie dotyczy....

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
... nie d,otyczy.

VIII.
Inne dochody osiągane

z

tyttlłu zatľudnienia

lub innej działalnościzarobkowej lub

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu ..........'...'.
Dieta Radnej Rady Miejskiej w Redzie ' - 10350,70 zł...........'...

.... ..zas1łęk pielęgnacyjny -znaczny stopień niepełnosprawności
1224,OO zł. '...
..''.....ľenta - 5173,25 zł.'...

zajęc,

...

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w
przypadku pojazdów

mechanicznychnależy'oodać markę, modei ĺ rú< proaukcji): ........
Samochód Meľcedes CLS 2006ľ. ....ok. 43.000.0đzł........'.'..

ý'

X.
Zobowiązania pieniężne o waftości powyzej 10.000 złoÍych'w tym zaciągnięte kredyty
i poŻyczkí oľaz waľunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim
zdaruenl'em, w jakiej wysokości): ....
Kĺedyt odnawialny w PKo BP Reda do spłaty 15996,00 zł.
Kĺedyt PKo BP SA Reda na leczenie choroby nowotwoľowej - do spłaty 76409,68 zł.
Kar1a kľedytowa do spłaty 1353,57 zł.

CZĘŚĆB

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie aft.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie niepľawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

(miejscowość,data)

(podpis)

1

IILO

