Reda, dnia 09.12.2018 r.
(miejscowośó)

oŚwĺłucZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oŚwiadczenie obowĺązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
i zupełnego wypelnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nĺe dotvczy''.
3. Osoba skladająca oświadczenĺeobowiązana jest określićpnynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju ĺ za granicą.
5. ośwĺadczenieo stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľrytelnościpienĺężne.
6. W częściA oŚwiadczenia zav,arte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oľaz mĺejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ
J

^ dpi s any (a), Katar zyna lvĺari a o siecka- Bľze ska
a, nizej po

uľodzolry (a) c5.12.1985

ľ' w Gdyni

(imiona i nazwisko oraz nazwisko ľodowe)

Rada Mĺasta Reda
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz.U. z 2077 r. poz. 1875)' zgodirie

z

dnia 8 marca 1990 ľ. o SamoľZądzie gminnym
z afi.24h tej ustawy oświadczam' że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne

:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

Konta RoR: 28293 PLN (współwłasnośćmałżeńska)
Konto makleľskie (śľodkipieniężne): 40406 PLN (współwłasnośćmałzeńska)
Konta oszczędnościowe: 40053 PLN (współwłasnośómałzeńska)
- środkipieniezne zgromađzonew rł,alucie obcej: 333,42

EUR (współwłasnośó małzeńska)

- papieľy wartościowe: akcje i obligacje wylíczone w punkcie IY.2 nałączną kwotę: 38557
PLN (współwłasnośÓmałzeńska;

II.

Dom o powierzchni: nie dotyczv m2, o wartości: nie dotyczy
'tytuł prawny: nie doryczy
2. Mieszkanie o powierzcbni:92,76 m2, o wartości: 364500,00 PLN
1.

týuł prawny: współwłasnośómałzeńska

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

ľodzai gospodaľstwa: nie dotyczy. powíeľzchnia:nie dotyczy
o waftości:nie dotyczy
rodzď1 zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego týułu osiągnąłem (ęłarn) w ľoku ubiegłym pľzychód
doĺyczy

i dochód w wysokości

nle

4. inne nieruchomości:

hali garaŻowej
powieľzchnia:22'08 m2
o wartości: l5000.00 PLN
tytuł prawny: współwłasnośćmałŻeńska
b) komórka lokatoľska
powierzchnía:4.4 mŻ
o waności: 500,00 PLN
rytuł prawny: współwłasnośćrnałzeńska
c) ririejsce parkingowe w hali garażowej
powieľzchnia:23,68 m2
o waności: 5000.00 PLN
týuł prawny: współwłasnośćnrałzeńska
a) nriejsce paľkingowe w

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębioľców. rł' których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podać liczbę i emitenta
trdziałów: lrie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż i0

%o

udziałőw w spółce: nie dotyczy

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

2. Posiaciam lrdziały w innych spółkach handlowych
udziałów: nie dotyczy

-

na\eŻy podać liczbę

i

emitenta

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

IV.

l.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestnlczą takie osoby - na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 Yo akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego

tytułr"r osiągnąłem (ęłanr) w roku

ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2; Posiadanr akcje w innych spółkach handlou,ych

BES'i SA obiigacje -

116 sztuk:

PKN ORLEN obligacje

-

naleŻy podać liczbę i emitenta akcji

- 64 sztul'..

{/

Tatry Mountains Resoft SA akcje

-

169 sztuk;

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym doch d w wysokości: 0,00 PLN

v.

Nabyłem(am) (nabył m j małzonek, z wyłączeniem mienia przyĺależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pa stwa, innej pa stwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związk w, komunalnej osoby prawnej lub związku metľopolitalnego
następujące mienie' kt re podlegało zbyciu w dľodze przetargu - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotyczy

- wsp lnie z innymi osobami:
Forma prawna: Sp łka Cywilna
Pľzedmiot działalności:Hotele, restauľacj e

Ztego tytułu osiągnąłern (ęłam) w roku ubiegłym przych d i doch d w wysokości:
P:72429,5i PLN D:0,00 PLN S: 3675,15 PLN

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem

pełnomocnikiem
takiej działalności(należy podać formę pľawną i pľzedmiot działalności):nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
-

wsp lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy

VII.
W sp łkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie dotyczy
-

jestem członkiem zaľządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rad}, nadzorczej (od
-

kiedy):

nle

dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy

vur.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu :
Umowa o pracę: 32380,56 PLN
Umowy zlecenia i/ lub o dzieło: l0576,4 PLN
Inne: 880 EUR (stypendium) + 3750 PLN (stypendium)
Dochody z najmu: 12870 PLN
Dieta radnej: 12192.12 PLN
Program,.500+": 5500.00 PLN

Dochody stanowią współwłasnośćmałzeńską

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać markę' model i rok produkcji):
Renault Espace, ľok pľodukcji 200i - współwłasność,udział 5%; wartośćrynkowa poniżej
1 0 0 0 0, 00 P LN ; tymczasowo unieruchom iony, pr zeznaczony do likwidacj i
Dacia Lodgy, rok pľodukcji 2017 - współwłasność,udział 5Yo
BMW X3' ľok produkcji 2017 - współwłasność,,udział
5%o

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyty
i poŻyczki oraz waľunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości): nie dotyczy

Ńľ

podstawie art'Ż33 $ 1 Kodeksu kaľnego
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na
pozbawienia wolno ści'
za p o danie niepľawdy |ub zataj enie prawdy gr ozi kara

(podpis)

