Reda, dnia 14.09.2018 ľ
(miejscowośó)

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegĺólne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania,
na|eĘ wpisać .,nie dotvczv''.
3. Osoba skladająca oświadczenĺeobowiązana jest określićpľrynależność
poszczegĺólnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego ĺ majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenĺeo stanĺe majątkowym obejmuje ľównież wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są ĺnfoľmacjejawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego ośwĺadczenieoraz mĺejsca
polożenĺanieruchomości.

CzĘŚC

^
(a),Katarzyna
Ja, nizej podpisany

Maria Osiecka-Brzeska

urodzony (a) 05.12.1985 r. w Gdyni

(imiona i nazwisko oľaz nazwisko ľodowe)

Rada Miasta Reda
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozÍLaniu się z przepisami ustawy
(Dz.U. z 2017 t. poz. 1875)' zgodnie

z

dnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie gminnym
z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:
Konto l: 10480,79,4 PLN (wspóľwłasnośómałżeńska)
Konto 2: 27 89,11 PLN (współwłasnośćmałżeńska)
Konto maklerskie (środki pieniężne): 40285,52 PLN (współwłasnośćmałzeńska)
Konta oszczędnościowe : 390 I9,7 3 PLN (współwłasnośćmałzeńska)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 333,42

-

papieľy waľtościowe:akcje i obligacje wyliczone
PLN (współwłasnośó małzeńska)

41362'7 2

EUR (współwłasnośó małzeńska)

w punkcie IY2 na

łączną kwotę:

II.
Dom o powieľzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie ďotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzcltni:92,76 m2, o wartości: 364500,00 PLN
týuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
1.

lk

3. Gospodarstwo rolne: nie dotYczY
nie doty czy
rcďźaj gospodarstwa: nie doty czy, powierzchnia:
o waľtości:nie dotyczy

rodzai zabudowY: nie dotYczY
tytuł pĺawny: nie dotyczy
Z tegotytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym pľzychód
dotyczy
4. Inne nieruchomośct:

a) miejsce parkingowe w

i

dochód w wysokości : nie

hali garaŻowej

powieľzchnia:2Ż,08 m2
o waľtości:15000,00 PLN
tytuł pľawny: współwłasnośćmałżeńska
b) komóľka lokatorska
powierzchnia:4,4 m2
o waľtości:500,00 PLN
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
c) miejsce paĺkingowe w hali garaŻowej
powierzchni a'. Ż3,68 m2
o wartości: 5000'00 PLN
tytuł prawny: współwłasnośó małżeńska

ilI.

gminnych osób pľawnych lub
1. Posiadam ldziały w spółkach handlowych z udziałem
_
naleŻy podaó liczbę i emitenta
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
udziałów: nie dotyczy
oÁ udz\ałőw w spółce: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niz 10

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

2.
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IV.
gminnych osób. pľawnych lub
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem
_na1eŻy podać liczbę i emitenta akcji:
przedsiębioľciw, w któľych lczestĺicząíakie osoby
nie dotyczy
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

_ na|eży podaó líczbę i emitenta akcji:

BEST SA obligacje - 116 sztuk;

ĺ)

D-

PKN ORLEN obligacje - 64 sztuk;
Tatry Mountains Resort SA akcje - I70 sztuk;

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0,00 PLN

v.

jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój małżoĺek,z wyłączeniem mienia przyna\eŻĺego do
jednostek samoľządu
odľębnego; od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
terýoľialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej \ub związku metropolitalnego
_ ĺaleŻy podać opis mienia
naštępujące mienie, które podlegało zbyciu w dľodze przetargu
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.

l. Prowadzę działalnośógospodarczą(naleŻy podaó foľmę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami:
Foľma pľawna: Spółka Cywilna
Przedmiot działalności: Hotele, restauracj e
_

Ztegotýułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci:
P: 5966,66 PLN D:0,00 PLN S:10986,41 PLN

2. Zaruądzam działalnościągospodarczą lub jestem pľzedstawicielem

pełnomocnikiem
nie
doĘczy
pľzedmiot
działa|ności):
prawną
i
(na\eĘ
podać
foľmę
takiej działalności
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vIL

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

vIII.

Inne dochody osiągane z týułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
Ż podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu
Umowa o pľacę: 23517'68 PLN
Umowy zlecenia i/ lub o dzieło:2986'40 PLN

zajęć,,

:

EUR (stypendium)
Dochody z najmu: 9760,00 PLN
Dieta ľadnej: 9478'45 PLN
Inne: 880

llIĺ

Program,,500+": 4000,00 PLN
Dochody stanowią współwłasnośćmałzeńską

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechaÍricznych należy podaó markę, model i rok produkcji):
Renault Espace, rok produkcji 2001 _ współwłasność,udział 5%o;wartość
rynkowa poniżej
1 00 00, 0 0 PLN ; tymczasowo unieruchom iony, pr
zeznaczony do likwidacj i
Dacia Lodgy, rok produkcji2017 - współwłasność,udział 5%o
BMw X3, rok produkcji 2017 - współwłasność,,udział50Á

x.

Zobowiązarua pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kľedýy
i poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, * ,*\ąrŘu , jarr^
zdarzeniem, wjakiej wysokości): nie dotyczy
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PowyŻsze oświadczenie składam świadomy (a),
iŻna podstawi
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eni e prawdý g, ő źi ku, uiá)i

za

e
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(podpis)

