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Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowipana jest do zgodnego zprawdą, staľannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk.
2.ieze1i poszczegőIĺe rubryki nie znajdują w konkĺetnym pÍzypadku zastosowania, na|eŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3.'osoba składająca oświadczenie obowipanajest określió przyĺaleŻĺośćposzczególnych
składników -u3ąiko*ych, dochodów i zobowíązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju izagranicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenĺa-zawaľtesą informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
ďoĘczące adľesu zaĺĺieszkaniaskładającego oświadczeníeoraz miejsca położenia
nieruchomości.
1.

CZĘŚĆ A
J

Łukasz Jan Lesner
(imiona i nazwisko orazĺazwisko ľodowe)

a, ĺiŻejpo dpisany(a)'

urodzony(a) 28-1l-1987

w

Wejheľowie
Radny Miasta RedY

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaÍLiu się z przepisami ustawy z dnia8 marca1990 ľ. o samoruądzie gminnym (Dz.
ĺJ.z2OOl r. Nr 142, poz.l59I zezm.),zgodnie zart.Z4htej ustawy oświadczam,Żę
posiadam wchodzącó w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zł

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotycry.

-

papiery waľtościowe: Nie dotyczy.

na kwotę:

il.
1.

Nie dotycry.

Dom o powierzchni całkowĺtej106 m2wtazzdziałkąo waľtościudziałów :175 000 zl.

,

/csryz ą/

Ęrtuł pľawny: Właściciel
2. Mieszkanie o powierzchni:.

Nie doĘczy. mŻ, o waľtości:Nie doĘczy.

Ęrtuł prawny: Nĺe dotyczy.

Mieszkanie o powieĺzchni:' Nie dotycry m2,o waľtości:Niedotycry.

týuł prawny: Nie dotycry.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodaľstwa: Nie doĘcty powierzchnia NÍe doĘczy.
o waľtości:Nĺe dotyczy.

rodzaj zabudowy: Nĺe dotycry.

týuł pľawny: Nie doĘczy.
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychőd i dochód w wysokości: Nie
dotyczy.
4. Inne nieruchomości:
powieľzchnia całkowita dzĺałek2329l m2, łąkĺ,ľowy
o wartości udziałów: 50 000 zł
t5rtuł prawny:

Właściciel 2l3 udzĺalów

powieľzchnia całkowita dzĺałkĺ1327 m2, działka zabudowana.
o waľtościudziałów: 100 000

zł

tytuł pľawny: Właścicie|1l2 udziałów

powieľzchnia całkowita działki 133| m2, działka zabudowana
o waľtości:220 000

zł

Ęrtuł pľawny: Właścicĺel

powieľzchnia całkowita działkĺ2740 mZ,działkĺnie zabudowane
o wartości: 270 000

zł

t;rtuł pľawny: Właścĺciel
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l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób pľawnych lub

przedsiębioľców, w których uczestniczątakie osoby

udziďów:Nĺe dotycry..

-

na|eŻy podać |iczbę i emitenta

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0%o udziałów w spółce: Nie doĘczy

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

handlowych-na|eŻy podaó Liczbę i emitenta

udziďów: Nie doĘczy

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

IV

l. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub

pľzedsiębiorców, w kt'órych lczestniczątakie osoby

Nie dotycry
akcje te stanowią pakiet większy

ĺiŻI0% akcji w

-

naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:

spółce: Nie

doĘczy.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nĺe dotycry.
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna\eŻy podać

liczbę i emitenta akcji: Nĺe

dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotycry.

v.
jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój maŁzonek,zwyłączeniem mienia ptzyna|eŻnegodo
jednostek
samoľządu
oaľęun"gä; oašuruu Páństwa, innej państwowej osoby pľawnej,
któľe
mienie,
następujące
prawnej
terytoriaĺnógo, ich zvłiązkőw lub odkomunalnej osoby
poálegało zby:cíuw drodze pľzetargu- naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nĺe dotyczy

vI.

l.

Pľowadzę działalnośógospodarczą(na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności)

Pľowadzę l_osobową działalnośógospodaľczą_ Nauka jazdy konnej

-

osobiścieosobiście.

-

wspólnie z innymi osobami. Nie dotyczy.
J

/es.vlŻv

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:

Pľrychód

2.

-

100 279,00 zł, Dochód _ 6 715,20

zł

Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĘ podać formę prawną i pľzedmiot działalności):

Nie doĘczy

-

osobiście Nie dotycry.

-

wspólnie z innymi osobami . Nie dotycry.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: Nie doĘczy

VII.
W spółkach handlowych(narvĺa, siedziba spółki): Nĺe dotycry

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zatządu (od kiedy): Nie doĘcry.
członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): Nie doĘcry.
członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy.

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

vilI.
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć,z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: Nie dotycry.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok produkcji): Nĺe dotyczy

x.

Zobowiązania pienięzne o waľtościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedýy i
pożyczkioraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości). Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku SpĺĎłdzielczym
Rumĺa w wysokoścĺ30 000 zł w dniu 28.04.2015 na okres 30 miesięcy na dzień
3l.12.2015 pozostało do spłaty l0 687,64zł.
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Reda 02.05 .2017
(miejscowośó, data)

(podpis)
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