oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda, dnia 27 .04.2076 r.
(miejscowośó)
Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą, starannego i
zupełnego wypełnieni a kłzdej z ľubryk.
2. JeŻeliposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkĺetnym pľzypadku zastosowania, na|eży
wpisaó ,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązaÍĺdo majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńskąwspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za graĺicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieŻ wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawartę są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejscapołoŻenia
nieruchomości.
1.

CZĘŚĆ
J

^

Łukasz Jan Lesneľ
(imiona i nazwisko oraznazwisko ľodowe)

a, niŻej podpisany(a),

urodzony(a) 28-11-1987

w

Wejheľowie

Radny Mĺasta Redy
(miej sce zatľudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z200I r. Nr 142, poz.159l ze zm.), zgodnie zart.Z4htej ustawy oświadczalrl,że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięŻne:

-

śľodkipieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: 10 000 zł

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nĺe dotycry.

-

papiery wartościowe: Nie dotycry.

na kwotę: Nie dotycry.

il.
1.

Dom o powierzchni całkowitej106 m2vľazzdziałką o waľtościudziałów :175 000 zł.
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týuł pľawny: Właściciel
2. Mieszkanie o powierzchni:. Nie

doĘcry. m2, o waľtości:Nie dotyczy.

týuł prawny: Nie doĘczy.
Mieszkanie o powierzchni:. Nie doĘczy m2, o wartości: Nie doĘcry.

týuł pľawny: Nie dotyczy.
3. Gospodaľstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o waľtości:Nie

Nie doĘczy powieľzchnia Nie dotyczy.

dotycry.

rodzaj zabudowy: Nie dotyczy.
tytuł prawny: Nie dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości: Nie
doĘczy.
4. Inne nieruchomości:
powieľzchnia całkowita działek 23291 m2, łąki, ľo\ľy
o waľtościudziałów: 50 000 zł

týuł prawny: Właścicie|2l3 udziałów
powieľzchnia całkowita działkĺ1249 m2, dzĺałkazabudowana
o wartości udziałĺĺw:100 000

zł

tytuł prawny: Właścicie|ll2 udziałĺów

powieľzchnia całkowita działki 1331 m2, działka zabudowana
o wartości: 220 000

zł

týuł prawny: Właściciel
powierzchnia całkowita działki 2740 mZ,dzĺałkinie zabudowane
o wartości: 270 000

tytuł prawny:

zł

Właściciel
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ilI.
pľawnych lub
Posiadam udzídľyw spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób
i
przedsiębioľców, w których uczestníczątakie osoby - ĺa\eŻy podaó |iczbę emitenta
udziałów: Nie dotyczy..
1.

udziały te stanowią pakiet większy niżt\o/o udziałów w spółce: Nie

doĘczy'

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy'
2. Posiadam udziały w innych spółkach

handlowych-

na|eŻy podaó

liczbę i emitenta

udziałów:Nĺe doĘczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

Iv

lub
Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych
naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w kt'órych uczestniczą takie osoby
1.

-

Nie doĘcry

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ akcji w spółce: Nie dotycry.

Ztegotýufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotycry'
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podać liczbę

i emitenta akcji: Nie

doĘczy
Ztegotýułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie doĘcry'

v
jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, zwyłączeniem mienia przyna|eŻnego do
jednostek samoľządu
oa.ębn"go; oašuruu Páństwa, innej państwowej osoby prawnej,
które
teľytoľĺalnego,ich związkőw lub od komtrnalnej osoby prawnej następujące mienie,
poálegało ,Ĺy:"irw dľodze pľzetargu- na\eŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie doĘcry

VI
1

.

Pľowadzę działalnośógospodarcz ą (naleŻy podaó formę pľawną i przedmiot działalności):

Prowadzę l-osobową działalnośćgospodaľczą- Nauka jazdy konnej

-

osobiścieosobĺścĺe.
wspólnie z innymi osobami. Nie dotycry.
3

,1r r.ą.ĺ 2ą/

Ztegotýułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym ptzychődi dochód w wysokości:
Pľrychód _ 144 992,00 zł, Dochĺid _ 22 632,39 zł
pełnomocnikiem
Zarządzamdziałalnością gospodaľczą |ub jestem przedstawicielem,
takiej działalności(naleźýpodaó formę pľawną i pľzedmiot działalności):

2.

Nie dotyczy

-

osobiście Nie dotyczy.

-

wspólnie z innymi osobami . Nie dotyczy'

doĘczy'
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie

VII.
W spółkach handlowych (ĺazwa, siedziba spółki): Nie doĘcry

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarząđu(od kiedy): Nie doĘcry'
członkiem rady naďzorczej (od kiedy): Nie dotycry'
członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): Nie dotycry'

Ztegotýułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

VIII.
lub zajęő, z
Inne dochody osiągane z tyťułu zatľudnienia lub innej działalnościzaľobkowej
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týułu: Nie doĘcry'

IX.
pojazdów
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych(w przypadku
dotyczy
mechanicznychna\eŻy podać maľkę, model i ľok pľodukcji): Nie

x.

i
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 z}otych,w tym zaciągnięte.kĺedýy
pozyczk\oru' *u-nki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz-jakim
,đ*r"ni"^,w jakiej wysoĹości). Kľedyt gotówkowy zaciągnięĘ w Banku Spółdzĺelcrym
Rumia ro rny.ókoś.ĺso ooo zł rľ dnĺu 28.04.2015 na okľes 30 miesięcy na dzĺeń
31.12.2015 pozostało do spłaĘ 22 572,46zł.
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,1-unr.-

cząŚĆľ.
Adres zarieszkatlla osoby składaj ącej o świadczenie:

II częściA (adres):
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie
1

2.t
3

4t
art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
Powyższe oświadczenie składam świadomy( a),iŻnapodstawie
wolności'
za podanie niepľawdy lub zatajenie prawdý gľozikałapozbawienia

/.rr%'Ý.?:.
(podpis)

Reda}7.04.2016

(miejscowośó, data)
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