ośWIADcZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

(miejscowość)

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego ĺ
zupełnego wypehienia każdej z rubryk
2. Jeżelri poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, naleĘ
wpĺsać''nĺedotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależnośóposzczegĺílnych
składnĺków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńsĘ wspólnością majątkową.
4. ośwĺadczenieo stanie majątkoĺrym doĘczy majątku w kraju ĺ za granicą.
5. oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje ľównież wiezytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
1.

CZĘŚĆ
J

^
a, nizej podpisany(a),

.

Emilia Ewa Sawicka_ Liedeľ z domu Sawicka

(imiona i nazwisko oruznazwisko rodowe)
urodzony(a) 24.12.1977 r. w Wejherowie

Radna Rady Miejskiej w Redzie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaĺiu się z przepisami ustawy z drua 8 maľca 1990 ľ. o sarlorządzie gminnym (Dz.IJ. z
2018r. poz' 994 ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

L

Zasoby pieniężne:

_ środkipieniężne zgromadzone w wďucie polskiej:
4 877, 00 zł- wspólnośó mďżeńska
_ środkipienięzre zgromadzone w wďucie obcej:
294 340,00 NoK- wspólnośó mďżeńska
496,00 EURO- wspólnośó małżeńska
_ papiery waľtościowe:

nie

doĘcry
na kwotę

il.

Dom o powierzchni: 108 m2' o waľtości:700 000,00 zł.
Ęrtuł prawny:
akt notarialny- wspólnośó mďzeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: 48,9 Í7ŕ, o wartości: 250 000,00 zł.
Ęrtuł prawny:
akt notarialny- wspólnośćmďzeńska
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodaľstwa: nie doĘcry.
powierzchnia:
o waľtości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ...
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:
1.

4. Inne nieruchomości:

powieľzchnia:
I. działkabudowlana- 200 000,00 zł- al<t notaľialny- wspólnośó małżeńska
Z.đziaŁka letniskowa- 7 8 000'00 zł- akt notaľialny- wspólnośó mďzeńska
3. działkarolna- 60 000,00 zŁ- aktnotarialny- wspólnośó mďżeńska
4. cztery miejsca parkingowe- 60 000, 00 zł- rrmowa kupna- wspólnośó małżeńska
5. jedno miejsce paľkingowe- 15 000,00 zł- aktnotarialny_ wspólnośó mďżeńska

ilL

l.Posiadam udziały w spółkach handlowych

z

ldziďem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców,
w których rczestniczątakie osoby _naleĘ podaó liczbę i emitenta udziďów:

nie doĘczy
udziały te starrowią pakiet większy niŻ

10%o

udziďów w spółce:

nie dotyczy
Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie

doĘcry

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach

udziałów:

handlowych_naleĘ podaó liczbę i emitenta

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

nie dotycry

IV.

l.Posiadam akcje
przedsiębiorców,

w

spółkach handlowych

w

któĺych uczestĺiczą takie
nie dotyczy

z

udziałęm gminnych osób prawnych lub

osoby naleĘ podaó liczbę i

emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o akcji w spółce

nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości

nĺe doĘczy

2. Posiadam akcje w

nie

doĘcry

innych spółkach handlowych _ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

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

nie doĘczy

v.

z wyłączeniem mieđaprzynaleŻnego do jego majątku
odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwirykőw, komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało
zbyciu w drodze przetargu_naleĘ podać opis mienia i datę nabycią od kogo:
Nabyłem(am) (nabył mój mďżonek,

nie doĘczy

vr.

Pľowadzę dziďďnośó gospodarczą(naleĘ podaó formę prawną i pľzedmiot dziďalności):
Jednoosobowa działalnośćgospodarcza o nazwie:
'' English Club'' nauka języka angĺelskiege osobĺście
_ wspólnie z innymi osobami
nie dotyczy
Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
21 856,34 zł
2.Zarządzam dziďalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot dziďďności):
1.

nie

doĘcry

_ osobiście

nĺe dotycry

_ wspólnie z innymi osobami

nie

doĘcry

Ztego týufu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie doĘczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki):

nĺe doĘcry
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie doĘczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
nie doĘcry
- jestem członkiem komisji rewidnej (od kiedy):

nie

doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

nie dotycry

vIil.
Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatľudnienia lub innej dziďďności zarobkowej |ub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

wynajem miejsc parkingowych- 4110, 00 zł

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch(w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać maľkę' model i rok produkcji):
Dacia Duster 2012 rok pľodukcji- 27 000,00 zł

x.

Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnęte kredyĘ i
poĘczkj
oraz
waľunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w młiązkll z jakim zdarueĺiem, w jakiej
wysokości):
1. Bank PKo BP- kredý hipoteczny na zakup đziałh'lbudowlanejzaciągruęĘ w kwocie:
ll7 84I,62 CHF do spłaty pozostało: 86 914'29 CHF- wspólnośó małżeńska
2. Bank BPH- kľedyt hipoteczny na budowę domu zaciąguęĘ w kwocie: l08 805,28 CHF do
spłaty pozostďo: 99 0l0, 86 CHF_ wspólnośó mďżeńska
3. MBank- kľedyt hipoteczny na zakup mieszkania zaciągmęĘ w kwocie 53 612,2l EURO do
spłaty pozostďo 37 152,48 EURO

aÍt.233 $ 1 Kodeksu kamego
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie
wolności'
zá podanie nieprawdy lub zataj enie pĺawdy grozi karapozbawienia

(miejscowośó, data)

(podpis)

