oŚWtADczEN tE MAJĄTKoWE
radnego gminy

.REDA.., dnia ....28' 12.ŻoL8.'..........''.'...... r.

(miejscowość)

Uwaga:

osoba składająca oświadczenĺeobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego wypełnienĺakażdej z rubľyk.
2. Jeżeli poszczególne ľubrykĺnie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania, nalery
wpisać''nie dotvczYl|.
obowiązana jest określićpľzynależnoŚć poszczegĺílnych
3. Osoba składająca ośwĺadczenĺe
składnikĺíwmajątkorvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
1.

majątkową.
objętego malżeńską wspĺílnością
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kľaju i za gľanicą.
pĺeniężne.
5. oświadczenĺeo stanie majątkowym obejmuje również wĺeľrytelnoścĺ
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje

nĺejawne doĘczące adľesu zamieszkanĺa składającego oświadczenieoraiz miejsca
polożenia nieľuchomości.

CZĘŚĆ

^
a, nizej podpisany(a),

J

.Kaľol

..Kľeft.

(imiona i nazwisko oraznazwisko ľodowe)
w
uľodzony(a) ....'... .25.0r.191 5...............
.'.'Wejheľowo'.....

....Radny Rady Miejskiej w Redzie..
(miej sce zatľudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia 8 maľca 1990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz.U' z
20l8ľ. poz.994 ze zm.), 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

25,364,09 zł.

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartościowe:..

....nie dotyczy

na kwotę.

3. Gospodaľstwo ľolne:

.ziemia ľolna..
rodzaj gospodarstwa: ...
I ,52ha........
o waftości
.ok.40.000.zł
rcdzaj zabudowy:
.............nie.dotyc2y....
tytuł prawny:
małżeńska.wspólność. maj ątkowa.

,

powierzchnia:

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
'8l6,48.zł..

4. Inne nieľuchomości:

powieľzchnia: ..........'
o wańości: .......

.......64,80 m2 lokal biurowy
..... 5 00 m2 działka zabudowana domem mieszkalnym.
.'....'..ok 250 000 Zł

tytuł pľawny: .........
majątkowa

III.

l.Posiadam udziały w spółkach handlowych
pľzedsiębioľców,
w któľych uczestniczą takie osoby

-

z

udziałęm gminnych osób pľawnych lub

ĺaleŻypodać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ |0oÁ udziałów w spółce:

nie.dotyczy

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach

handlowych_ naleŻy podać |iczbę i emitenta udziałów:

nie.dotyczy....

ĺr

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

IV.
l. Posiadam akcje
pľzedsiębioľców,

w któľych

w

spółkach handlowych

uczestniczą

takie osoby

z

udziałem gminnych osób pľawnych lub

naleŻy podać |iczbę

i

emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ IIYo akcji w spółce:
nie.dotyczy....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku 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 mój małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynaleŻnego do jego majątku
odrębnego)
od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej' jednostek samorządu teľýoľialnego, ich
związkow, komunalnej osoby pľawnej |ub związku metľopolitalnego następujące mienie, któľe
podlegało
zbycill w drodze przetargu naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1.

Pľowadzę dziaŁalność gospodarczą(na|eŻv podaó formę prawną i przedmiot działalności)

o

soba' fi Zyc Zna. pľowad ząca.działalnośó

- osobiście
- wspólnie

z innymi osobami
...nie.dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości: .'...........
Pľzychód 472,458 zł, Dochód 124,573 zŁ
2.Zarządzam działa|nościągospodarczą lub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(naleŻy podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie zinnymi

osobarni

Ztego týułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:
.........nie.dotyczy

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

-

j;;;;

;;i;"ki;*

;äil ŕ;;Ti;ffjl'''

.nie.dotyczy......
(od kiedy)
jestem
nadzorczej
członkiem rady
.......nie.dotyczy.......

_ jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy)

'-

::::

vIII.

*:ľ

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

::

::

:::]

::

l

:i

iTł#:Đ;: : :1ľ :: ::: i : ::: : :: ::1
:

Inne dochody osiągan e

ztýułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub

zajęć,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týułu:
......I2,7 44,5

9' dieta. ľadne go. 0

1

.

0

1

.

do.

2

8. 1 2.20 l 8...

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać maľkę' model i ľok pľodukcji):
...sam.osobowy.Dacia.Dusteľ.201 6'r,.małŻenska.wspólnośó.majątkowa...

x.

Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty i
otaz
poŻyczki
jakiej
jakim
w
zdarzeniem,
jakich
z
zostały udzielone (wobec kogo, w związku
warunki' na
wysokości): ............
47,633,22.CHF.....kľedý.firmowy.walutowy.na.lokal.biuľowy....Mbank...

LL

Kodeksu kaľnego
PowyŻszeoświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ l
za podanie niepľawdy lub zataj enie pľawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Z6.ąt. 2o4ő
(miejscowośó, data)

t

(podpis)

