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WIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gmitry

REDA, dnia I4.I2.201

8 ľ.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego

z

prawdą, staľannego

i zupełnego wypełnienia kaŻdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, ĺaleĘ
wpisaó,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślićprzyĺaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązaí do majątku odľębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i zagrarucą.
5' oświadczelie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľzýelnościpienięzne.
6. W częściA oświadczęĺiazawartesą informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oÍaz miejsca położenia

nieruchomości.

CZĘŚĆ

^

J a, niŻej podpi sany(a),

Leszek HEBEL
(imiona i nazwisko oraznarwisko ľodowe)

urodzony(a)............26.08.l973r.'....

w BYTOWIE woj.Pomoľskie

.....Żołrueru Zawodowy , Gdynia oksywie, Radny Miasta Reda'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)

po zapoz\aniu się zpĺzepisami ustawy z drua 8 maľcal990 r. o saĺnorządzie gminnym (Dz.
íJ. z 2OOl ľ. Nľ 142, poz. l59l ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

ĺ3:.,u+ě*yezy

-

środkipieniężne zgľomađzonew walucie polskiej:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..''

... nie

doĘczy

-

papiery wartościowe:'...

... nie

dotyczy

.... íi.1.'i::ł.,'Q..2

...

nie ďotyczy

.na kwotę: rue dotyczy.
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1.

Dom o powierzchni: 284,08 m2, wartości: 500.000 Ęs zł, działka o powierzchnr2G

Ęrtuł prawny

:

...

. . . .

2. Mieszkanie o

..

.

..'.m aŁzeĺska wspólno śćmaj ątkowa

powierzchni:.....'....

..ffiZ, o

wartości:

...'..'..nie đoýczy'

.'..'nie doĘczy,
m2, o waľtości:
Ęrtuł prawny

.....

nie doĘczy

.........rue dotyczy

3' Gospodaľstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:..................

nie dotyczy.

o wartości

nie dotyczy

rodzaj zabudowy:,.....
..'.' nie đoĘczy.

Ęrľułprawny:.'...........

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:'
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

....

nie đoĘczy.

o wartości:..'..

....

nie doĘczy'

Ęrľułprawny:.

'...' nie

doĘczy

ilI.
1. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych z ldziałem powiato}vych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestliczą takie osoby
naleĄ podać liczbę i emitenta
udziałőw.'
nie dotyczy
'..

udziaĘ te stanowią pakiet większy

ilż I0% udziałów w spółce:

nie đotyczy
rue

doĘczy

nie dotyczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: .. ' . ....
2. Posiadam udziały w innych spółkach

udziałów:'.

handlowych-należy

' ..

'nie dotyczy

podaó liczbę i emitenta
'...

nie dotyczy.

...... rue dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2

nie dotyczy
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IV
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z uďziałem powiatowych osób prawnych lub
naleĘ podać: liczbę i emitenta
przedsiębioľców, w których uczestĺĺczątakie osoby
'... nie doĘczy'
akcji:.........
... nie dotyczy.
akcje te stanowią pakiet większy ĺiŻI0% akcji w spółce:.....

,....

nie doĘczy.

..'..

nie ďoĘczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęła'n)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy.
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna|eĘ podać liczbę i emitenta akcji:
..'...

nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
nie dotyczy

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małŻoĺek,z wyłączeruem mienia pĺzyna\eżnego do jego majątku
odrę-bnego) od Skaĺbu Pań't*u, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
teýoľiainego, ich rwiązkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie' kÍóre
na|eĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
poálegało zbyciu w dľodze pľzetaľgu

-

nie doĘczy'
nie doĘczy.
nie dotyczy.
.nie dotyczy.

vI.

1.

Prowadzę działa|ność,gospodaĺcz ą (na|eży podaó formę pľawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

-

osobiście

nie doĘczy

-

wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

Ztegotýułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
nie dotyczy

J

2.

Zarządzaĺĺldziałalnościągospodaľczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(ĺa|eĘ podać foľmę prawną i przedmiot działalności):. . ' ...nie ďoĘczy .
nie dotyczy

osobiście.......'......
- wspólnie
innymi osobami....
-Ztego tyfufu zosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochód

..'. nie

doĘczy'

.....nie ďoĘczy

w wysokości:.'..........'.'' nie dotyczy

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

....

nie dotyczy.

.... nie

-jestem
-jestem

-j

đoĘczy.

członkiem zaĺząđu(od kiedy):

....

nie doĘczy.

członkiem ľady nadzorczej (od kiedy):

'...

nie doĘczy.

estem członkiem komisj i rcwizyjnej (od kiedy) :......''''.....''.

... nie dotyczy.

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłaĺn)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.........' ...' nie doĘczy.
...

nie doĘczy.

vrII.
Inne dochody osiągane zffil:h: zatrudnienia lub innej dziaŁalności zarobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego Ęrtufu: dieta radnego od styczna do grudnia
_ 15.624.03 zł, zatrudĺienie od styczna do grudnia ok.52.223.00 zŁ.

IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych ĺależypodać markę, model i rok pľodukcji): samochód osobowy
- Renault Dacia DAUSTER 2010 r. _ wartości 20.000.00 zł - małżeńska wspólność
majątkowa, Hyundai Tucson 2018 r. _ wartości95.000.00 zł - małzeńska wspólność
majątkowa'

4

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągruęte kľedýy

i

poĘcĄ<: otaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w rwiązku
jakim
z
zdarzęĺiem, w jakiej wysokości).Kľedý hipoteczny _ Bank Millenium 84.088.45 zł.
do spłaty, kredý na zakup samochód bgż bnp paľibas 89.860.08 zf. do spłaý.

CZĘŚCB

II częściA (adres):

2

......

nie doĘczy

J

......

nie dotyczy

4

......

nie doĘczy

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie pľawdy grozikarapozbawienia wolności.

Reda 14'12.2018 ľ.
(miejscowośó, data)

(podpis)
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