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(miejscowość)

oŚwIADcZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gmĺny

Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypelnienia każdej z rubľyk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania,
na|eĘ wpisać ..nie dotYczY''.
3. osoba składająca ośrviadczenie obowiązana jest okľeśliópľzynależność
poszczególnych skladnikĺĺw majątkowych, dochodĺĎw i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju i za gľanĺcą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľĺĎwnieżwierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆ
J

^
(a),
a, niżej podpisany

urodzony (a)

Zbigniew Kisiel......

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.....1a.08.1960.......

w.'....'....Kętrryn.

PGE Energia Ciepła S.A.; oddział nr 2 CUw, ul. Swojska 9' 80_867 Gdańsk
Kierownik Pľojektĺíw, Kierownik Sekcji Elektrycznej i Automatyki
Radny Mĺasta Reda.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisalrli ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 Í. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
.. 64 000....PLN

:::::]::::::::*::?i"'"'Täľ::::::::::_
- papieľy wartościowe

il.
1.

750 tyś.PLN .'......

--

nie dotyczy

Dom o powieľzchni całkowitej .. 198....

ok.

--

m' *rarzdziałkąbudowlaną

892m2 , o wartości:

t5rtuł prawny: .....współwłasnośi małżeńska

I

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o waľtości:
Ęrtuł prawny: ......'......'. nie doĘczy..'.'.......
3. Gospodaľstwo rolne:

powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa: . nie doĘczy..
o wartości: .
rodzaj zabudowy: ... ...nie dotyczy'....
Ęrtuł prawny: .............. nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokoŚci
...... nie doĘczy.......
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ....... nie doĘczy
o waľtości
Ęrtuł pľawny: ........... nie doĘczy....

ilI.

l.

Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pľawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaó liczbę i emitenta
udziałów: ........ nie doĘczy............

ľldziałyte stanowią pakiet większy niż l0 %oudziałów w spółce:
me doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęła'n) w roku ubiegłym dochód w wysokości
... nie doĘczy.....
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podaó liczbę
udziałów: nie dotyczy

i

emitenta

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

IV
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych

z

udziaŁem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce
nie dotyczy
Ztego týułu osiągnąłem (ęła''') w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

- należy podaó liczbę i emitenta akcji:
ACTIONS EDF ENERGIE OUVERT..

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

....., 734,2360

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:
nie doĘczy

2

,v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej hlb związku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze przetatgu _ należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:
Działka budowlana o pow. 892 m kw. nabyta w przetargu publicznvm od gminy Reda w
dniu 14.02.2006 r.

vr.

1. Prowadzę działalnośógospodarczą (naleŻy podać formę prawną
..... nie dotyczy

i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami .... nie dotyczy.....

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. Zarządzam dziďalnością gospodarczą |ub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(nalezy podaó foľmę prawną i przedmiot działalności):.........'.
nie doĘczy
- osobiście
nie dotyczy
-

wspólnie z innymi

osobami

nie dotyczy

vIL

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

...

-

jestem członkiem zaruądu (od kiedy): ........ nie doĘczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

'_

::::

*::

:::::::::: ĺ::*'] :

kiedy):
kiedy):

nie doĘczy.

nie doĘczy
nie doĘczy

T:äT::'i: :: :::: :

*:

nie doĘczy..'

::: :::

VIII.

Inne dochody osiągane z tyiúu zatrudnienia lub innej działďności zaľobkowej |ub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego Ęrtułu
Praca zawodowa
dieta radnego

3

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó maľkę, model i rok produkcji): .
...współwłasnośómďŻeńska Audi A4 20l3t.
FORD Focus 2010ľ. ......
..współwłasnośómałżeńska

x.

Zobowiązatlla pieniężne o wartości powyżej 10.000 zŁotych, w tym zaciągnięte kredýy
i pożyczki oľaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeĺiem, w jakiej wysokości): ...
na budowę domu jednorodzinnego....

kredyt hipoteczny zaciągnięĘ w 2006 roku w Banku Millennium we frankach szw. o
82 982,30 CHx' w ľównorvażnej lrrvocĺe 203170,46 PLN ; pozostało do

'"y.oľos.i
spłaĘ...44203,11 CHľ'
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kaľnego
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
pód*i. niepĺawdy lub zatajenie prawdy groz|karapozbawienia wolności.
"u

.Reda, 30.11.2018r........
(miejscowość, data)
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