Recla. clnia 16-04-20l 8 ľ

(nliej sct_llvośĺj)

oŚwl nncZENIE MAJĄTKowl,]
ľaĺlnegĺlgnlin1,

Ir*' aga :
t. Osoba sklaĺtająca ośrr'iaĺlczcnicllbou'iązana jcst
i zupełnegĺl rv1'pelnienia klrżĺtcjz ľulrr.vk.

ĺlo zgoĺlncgĺrz pľarr,ĺlą,stAľannegĺl

'ĺcżelipĺlszczcgólnc ľubn'ki nic znajdują rv lĺĺlnkrctnYnlprzł,paĺlkuzastĺlsort'ania,
należy' wpisać ,,nie dot}'czl,''.
Osoba 'sklłĺlającaośrviaĺlczenic oborr'iązana jcst określićpľzvnalcżność
poszczególnr_ch skladników nlajątkĺllvych, ĺlochoĺlĺĺrv
i zobołviąz^ĺa., majątku
odrębnego i majątku objętcgo malżcńską rvspólnością majątkorľą.
()ślviadczcnic o stanic majątkorľym ĺlĺlĘ-cz1'
majątku w kľaju i za granicą.
Ośrviadczcnie o stanie nlajątkołvynr obej nluje również rvicrzytelnošci pienięĺne.
W częściĄ ośrr'iaĺlcz.eniazawaľtc si1 intbľmacjc jarvne, w, częściB zaśinfornlacjc
nicjarvnc doĘczące aĺlrcsu zalnicszkania sklaĺlająccgo ośrviaĺlczenic
oraz nlicjsca
polĺlżcnianieruchonlości.

2.

3.

1.

ó.

CZĘŚc',Ą
,|ĺr. niz.c'

j 1ltldpislrnl (il

Kĺlzinlierz .lan Okt.oj

)

1lllriollil i llitzrľĺsko olitZ llil;/\visk(l l.clc|tlrtť)

l'tltlĺlz.ĺllll(ĺrl25 lipiec

l958 ľ. w Wejherowie.

Iłaĺlny'Rady Mie.j.skiej w Redzic
1 111 ir-:.j

_

Pľze}vodniczącv

sce zĺlĺľłIilll
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z 1ll'z-cpisitllli rlstalr.1' z dllia 8 tllarcu l990 ľ. ĺl salrloľz.ąclz-ic gtllillllvIll
L. z' 2017 ľ. ptlz'. l87_5), zgodllic z' arl' 24łl tc'j ustarvy ośvviaclczanr. Źc pĺlsiaclaln

p() ZcpoZllallitr 'się
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rr'chodzace

r'v

skłacl nlałżcń.skic'.i lł'spóllrościllrają1korve.j itlb stanLri,iącc llló.j nlĺLiątek
ĺrcll.ębllr.:

I

Zasĺ.lľr,r, picIliczllc

:

- śl'oĺlkipicllięŻlrc zuľĺ.ltllaclztlllr: rt tvaltlcic polskic.i: 33.250r00
- śľĺldki
l)iťIlięZnc z-gtĺ'llllaĺlzolle r., r'altlcic ĺlbc,ei: nie

- 1lapicľ-t rľarlĺlściĺltr.c:
n iei

u.

ĺlĺlĺł
czy

ĺlĺltyczY

zl

l.it) Dtlllr o pĺlu'ir:ľzchlli: l80 m2,,wr,Äz

z clzialką o pow. 8l7 ľn2
rvartości; 2ó5.000,00 zl
b) htldl'llĺ-:k tll'cu'lliall}'() |)()\\'icl'lchllj: (l[l nl2, }1,raZ z ĺlziłllką
O p()\r'. 7tJ1 nl?
ĺl rł,aľtĺr.ści
: l35.000,00 zl
tl'lul pľawlly: małżeńskir rr'spólnĺlść.majątkĺlrva

,

()

2. \'ĺieszkariie cl plĺxł,ierzclllli: nic
t,t,tuł prarvlry:

nie dĺltvczy

posiaĺlam o u,aľtośoi:nie ĺlĺlĘczy

3. (iospodal'stlvo roluc:
ľodz'a.i gospoĺlaľstrł'a:nie

dotyczy.

porvicrzchnia:

ĺl rttrľtości:nie ĺlotyczy
l'odza| 7ą[qdilrt'}'; n ie ĺlĺlĘ'czv
lr'ĺułpľarvllr,: nic ĺlotyczy

/

tego t1,ttlItl tlsiĺ1glląłenl(9lalrl) vl ľĺlktlttbiegll'nl pľzyclrcid iclocľrócl

nie doĘcz1'

-ł. l llItc ll i c,rtlc''holnclśct

a)

;lovr'ieľzchtlia:

cl

lł u,r'sclktlŚci

:

grunt1' ľolnc o po}vierzchni 6ó'ĺ3 ha

lvar(clści: 5ó5.000'00

tr'tttl pľtlr,vllr':

b)

nie dotyczy

zl

majątek rvłasny 4l r8Ż ha,
małżeńska wspóInośćmajątkowa _ 24,3l ha

pĺltvitlľzc:lrtlia: nicruch()mość ľekreacyjnä 0

ĺl rvartrlścil 330.000'00 zl

pĺllvierzchni 3l ,21 hll

1ltul 1lrarvtr\,: ma.iątek rr'lasnY l4,40 ha,

nlalżeńska wspĺĺlnĺlść
nrajątkowa _ ló'87 ha

III.

l'

Posiacjallr uclziały rv spółkach hallcllowych z udziałenr gtrrilrnych osób pľarvnych ltlh
pľzeĺl'siębiotcĺirt',tł' ktćľ'1'ch tlczcstnlczą takic clsoby llalcż--1' poĺJĺl(:liczbę i cllli1ctll'l
tlclziałów: : nie doĘczy
udzialy te slatlotrią 1;akiet rr,iększ,v lriŹ l0 oll uĺlz_ialórr,w spółcc: nie doĘczy
Z tegcl tl,ĺtlłtto.siąunĺ1łent (ęlalll)rł'roklt ubicgł1'nl clochót] rv tv1,sĺlkości:nic dotycz1,

-)

l)tlsiaĺlarll udziall \\ illĺrt,ch sp(llkach hanc'llorli'ch ltalcŻ1' pcldać licz-bę i cltlitclltlt
ut'lziĺtlĺiu,lKaszubski Bank Spĺilclzielcz1, }v We.iherorr'ic
uclział po
l.000'00 'l,ł o lz1czlltlj rvirrtĺlścil.000'00 zl'
l tcgcl tytułu osiągltĺ'lłcllr(ęlanl) rvľoktl trbicgłynl ĺlochócl rv rvvsokości: nie dotvczy

l

l\''.
l

.

z udziałenr glrrinn),cłr osoh prar.vnvch ltll;
osob5'- Ilalcży podać liczbę i enlitcnta akcji:

Ptlsiaclanl akc.ie rr' społkach |ttrncllorvi c[r

pr,,'edsiębiorccirv. rv któr;_ch ltczestniczą takie

nie posiadam
ĺrkc.|e tc statrtlu'ią 1;ĺlkiet rviększv

/. tegĺl lytułtr ĺlsieiglląłclll(clalll;

niż l0
t'v

% akc.ii vr'spółce:

nie doĘczy

ľĺ'lktltlbicgłl,m clochĺjcl l,ł,rvvstlkĺlści:nie

ĺlotyczł

]. Pĺlsiacianr akc_jc rv innych spólkach lrallĺllorr,ych _ llalcżr,pclĺlać liczbc i etllitcnta akc.ii:
T'owarzystw'o l{olnicze REKOwo Spĺĺłka'L o.o. w Rekorvie Górnvln _ 8.ĺ
udziaĘ o wartĺlści600'00 zl ku'Żĺ)y na lączną wartość50.400'0() zł
/ tcgĺl t1,ttlltl tlsii1gĺląłcltl (c'łĺllll)rł,lrlkrt Llbicgłllll clĺlchĺic|rr'rt,vStlktl(ci: 407.430,00 zł

v.

Naby'łem(allr) (llab1'I nló.j nlałżorlek. z rr1'łączenielli nricnia pľzynaleŻ.lrcgtl c1o .iego lrliliĺltktl
oclľc'Llncgo) ocĺ SkarbLr l)alistwĺt. illrlc.i palistrł'clrre.j osoby pľau'tle.i. jcdrltlstek santtrľz.ĺlcltl

tcľr'torialtlcgtl. icIl zrriązk(lrr', k{lnlttltalnc'i osob\'pľarvIle.j lrrb zrvii1z-ktt llletropĺllitalIlcĺrĺl
llaStęptliącc lllicnie. którc poclległłozllvcitl w tlroclzc pľ7.ctaľgtl - nalcŻr 1lodać ĺlpis lllictlia
i date llabycia. cld ktlgĺl: nie doĘczy

\,'t.

l.

l)t'olvitclzę działtlllltlśćgtlspĺltlĺtl'czą (llalcz1 1ltliluĆ ĺilľntępľĹl\łllĺli przctlllliĺlt ilziłllallrośclil

a) ľIĺltel,,Lll)()'' rr' .lttľacic - ĺlziałalllośćgospodarcza _ turystYka

b)Pľzeĺlsiębiĺlrstrł'cllnżynieľyjne ,,PółrvYsep'' Kazimierz Okró.i i
Grzegorz okrój sp. j.w Rekorvic Góľnym * instalacje wodno-kanalizacyjne
-

Juracie
- rvspťllnic z itlll.vllli clstllrirllli: Przeclsiębioľstrvĺl lnżynier1,jne ,,Póhv1,5gp"
Kazimierz Okrój i Gľzegorz okrój sp. j. w Rckorvie (Jórnym - 75o/o
osobiście: Hotel

,'LIDO''

rY

uclziałów

Z tt'gtl tt'tttłtt ĺlsiągnałclll(ęlalll) rv l'tlktl trbiegł1'nl pľzy,'cIl(tcl idochĺid rr rt,l'sokoŚcí:

PIIZYCHoD
DOCHÓD :

:

3.969.5ó8,09 zl
649.7t]8,42 zl

]. '/,aľľ.ytlzln c.lz_iałĺrlrlĺtścil1utls1lĺlĺlarczq lrrb 'ic:ste lll pl'ZcLlStłl\\ icie lclll 1re łttĺllllocllikiclll
takit'i tlzitlłalIltlśt:i(lralcż'r pĺlclĺtćlbrlllę pľa\\ną i pľzeclllriĺitclz.ialalllości): nie
'LŻlrĹądzam

_

osclbiście:nic doĘcz.1'

ll'sptilnic z illtl1'ltli ĺ.lsoballli: nie doĘvcą'
Z- 1cgo tytułtr osiągnąłelll (ęlalll) rr'ľ(lkrl utlicgł1,m doclrÓd
-

VtL
\\/ spťllkach hiuldloll'1,ch (nazrva. sicclzlba

spółki): nic

y

11'1'soktlści: nie

dot-vczv

doĘczy

-'jcstclll człtllrkiclll zztl'zacltl (ilcl kicĺlr ): nie tloh'czY
-.jcstt:nl człĺlllkiclll ľail\ ltaclzol'czc'i (tltl kictli ): nie clotyczy
-.1c.slelll czlonkiclll ktlrllisjil'erłiz;,.jrlo.i ioĺl kiedy'.1: nie dotyczy
Z tcgo t1'tulu clsiągtti1łcttl (ľłanl1rr,ľ(lktl tllri,-'gł1'tll <loclróc] u,rł'ysokclści nie dotvczy

\/ill.
lllnc clt'lchĺlĺll'ĺ'lsiaganc'z-(y'tułtl zaLrLlclltic-llia lub illnc.j clziałalntrściz.arclbkĺlrvc.i lub zĺrięc.
z- 1rtlrlallietn klvot uzYskilł'all.vcli z- każĺlcgot1,tuľu :
dieta radnego w wysokości
sĘczeń 2017 - 1.855'0o zl , za okres luty_grudzień 2017 po 1.879,00 zł
lącznie za rok _ 22.524,00 zl,
Częściowa rekompensata kosztów polowania - 95,00 zl
tx.
Sklaclnĺki llrienia rtlchĺltrrcgtl o rł'artclściporv1''że.j l0 00() złĺltych(r.r'prz).pa(lku
nlcclraniczllych llależv podać rnarkę. nrodel i ľok prtldukc.ii):

1loitLzclólr

a) Samochód osoborvy ToYo'|'A CAMRY 3.0 rok pl'odukcji 200l
b) Samochód VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 l'DI rok produkcji
2001

x.

lv tr'l'lr z.aciąglliętc krcĺirl-r
oľŁiz waľllllki' na 'jakich z-tlstłi[1'udz.iclollc (rvĺlbcc ktlgcl. rv zrviązktr z.1akilrl
ztlarzenienl. rł'.iakie'j rr vsokĺlści): nie dotvczy'
/tlborvii}zĺrtria ;liclrięz.llť () \\A11()ści porr'rŻc.i l().()()0 zlotych.

i poŻl'czki

