Reda.' dnia
(miejscowość)

2l listopada

2018 ľ

OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania,
naleĘ wpĺsać ..nie dotvczY''.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićpľzynależność
poszczególnych składnĺków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównĺeżwierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja,nizĄ podpisany

(a),

Katarzyna Fedde
(imiona ĺ

"-*i'ŕá' ".")'"J*i'L"'.äj"*o

urodzony (a) ....06.09 .197 0r .... w .Gdyni .............

.Radna Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

z

z

dnia 8 maľca 1990 r. o Samorządzie gminnym
art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

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

Zasoby pieniężne
zgromadzone w walucie polskiej:
.........Lokata w banku PKO BP 92.600,00.....

- śľodkipienięzne

:

......2r7.006, 16

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

- papieľy

wartościowe: .'...'nie đotyczy'.'
na kwotę :

u.
1.

Dom o powieľzchni:...

..I40 m2

.

ł garaż, o wartości:.......'.'.68 tys. zŁ.

Mieszkanie o powieľzchni:....nie dotyczy.......m2, o waftości:........'..'.nie dotyczy

týuł prawny

.nie dotyczy

3. Gospodaľstwo rolne:

a)

powieľzchnia.'.....4,67 ha.

.ľolne

rcdzaj gospodaľstwa:

o wartości:. ok 60-70 tys. zł.......'..

rodzaj zabudowy:..
tytuł prawny:..'

b)

własność

ľodzaj gospodaľstwa:

o waľtości:

powierzchnia.

'.'.ľolne

I 7 ha..

ok. 40 tys' zł

rodzaj zabudowy:
tytuł pľawny:.............współwłasność

c)

..... powierzchnia......... .I0.28I m2 +
rodzaj gospodaľstwa:...............'.rolne
udziały w dziaŁce przeznaczonej na dľogę nr działki l2l2l

o waľtości:...ok.250 tys. zł + udział w dľodze
roďzaj zabudowy

týuł pľawny:..........własność.

d)

rodzaj gospodaľstwa:......

o wartości:...ok. 300

tys.

powierzchnia..........487

rolne

......

rodzaj zabudowy

týuł prawny:.....'....własność....'..
Ztego týułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości
3151'00 zł. (ďopłaty rolne)
Dochód z gospodarstwa ľolnego 17.228,00 zł

4. Inne nieľuchomoścr:
a) powieľzchnia:... 5 działęk budowlany ch
o wartości:'...........ok. 80 zł za m2

-

523

I m2 + udziaŁy w drogach

9 m2

tytułprawny: własność.
b) powieľzchnia:...I đziałkabudowlana- 499 m2
o wartości:............ok. 200 tys. zł

týuł prawny: własność-daľowizna od rodziców

..

c) powierzchnia:...1 działka budowlana - I30 m2
o wartości:........'...ok. 18

460 zł

tytułprawny: własnośćIII.
1. Posiadam uđziaływ spółkach handlowych z lĺdziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podać liczbę i emitenta
udziałów:
.......nie dotyczy
udziaŁy te stanowią pakiet większy niŻ I0 Yo udziałőw w spółce: ....... nie dotyczy.

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę

udziałów:

Z

i

emitenta

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód

IV.

1' Posiadam akcje w spółkach handlowych

w wysokości: nie dotyczy

z

udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleŻy podać |iczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0

%o

akcji w

spółce:

nie dotyczy...

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

nie dotyczy

-

na|eŻy podać |iczbę

i emitenta akcji:

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małzoĺek, z wyłączeniem mienia przyĺa|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoľządu
terýoľialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następlljące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze pľZetaľgll - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vI.

1. Pľowadzę działa|nośógospodaľczą (należy podać formę pľawną
nre dotyczy
-

osobiście

-

wspólnie zinnymi osobami ...... nie dotyczy...

Z

;;g;,ńil

nie dotyczy

;.il;;i; i;il'
.

2.

i przedmiot działalnoŚci)

; -h'

;Gł* ;;)y.r'áJ

i aá"r'äJ ;

nie dotyc2y................

*ńilś;i'

Zarządzam działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĘ podać formę pľawną i przedmiot działalności):...........
-

osobiście

nie dotyczy
nie dotyczy

- wspólnie z innymi

osobami

nie dotyczy

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

VII.
W spółkach handlowych(nazwa, siedziba

spółki):

nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-

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

-

jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy....

nie dotyczy....

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

vIIr.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęi,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu
Dieta Radnej Rady Miejskiej w Redzie - 12676,70 zł.............'.
.... ..zas1łęk pielęgnacyjny -znaczny stopień niepełnosprawności 1224,00 zł........

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów

mechanicznych należy podać maľkę, model i rok produkcji): '.......
Samochód Mercedes CLS 2006r. .'.'ok. 43'000,00 zł'.....'.'.....'

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a)' iŻ na podstawie art.233 1 Kodeksu karnego
$
za p o danie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi kar a po zb awi eni a wo l nó ści.

Jł.
(miejscowość,data)

I

(podpis)

1

ha

