Reda, dnia 11.04.2018r
(miejscowość)

oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania,
na|eĘ wpĺsać ..nie dotYczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpľzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodĺĺw i zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównieżwierzytelnoścĺpieniężne.
ó. W częściA oświadczenia zawaľte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieľuchomości.

CZĘŚĆ

^
Łukasz, Marek Kamiński
Ja,niżej podpisany

(imiona i nazwisko oraz nazwisko ľodowe)

urodzony (a20.04:,1980 r. w Gdyni
radny Rady Miejskiej w Redzie
(miej sce zatrudnienia, stanowi sko lub fu nkcj a)

przepisami ustawy z ďnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz' 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

po Zapoznaniu się
I.

z

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- papiery

il.

l ' Dom o

wartościowe:

polskiej:

35.000,- zł
nie
dotyczy
obcej:
nie dotyczy

powieľzchni: nie dotyczy

m2, o wartości

tytuł prawny: ....'........
Z.Mieszkanie o powierzchni: 49,2 mz , o waľtości:230.000,-zł
mieszkanie własnościowe
týuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

gospodarstwa:

nie dotyczy
powieľzchnia:

o

waltości:

rodzaj zabudowy:

- tytuł pľawny:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości

4. Inne

nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:

o wartości:....

tytuł prawny:

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębioľców' w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów : nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0

%o

udziałőw w spółce:

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

- naleŻy podaó liczbę
udziałów: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

i

emitenta

IV.
1. Posiadam akcJe

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0 oÁ akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej' jednostek samoľządu
terytoľialnego' ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podaó opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

vI.
1..

Nie dotyczy

Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleŻy podać formę pľawną i pľzedmiot działalności)
nie dotyczy
- osobiście

wspólnie z innymi osobami

-

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokoŚcr

2. Zarządzam działalnościągospodarczą |ub jestem pľzedstawicielem

pełnomocnikiem

takiej działalności(naleŻy podai formę prawną i przedmiot działalności)

Nie dotyczy
_

osobiście ...

-

wspólnie z innymi osobami

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

vII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

spółki):

-iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

nie dotyczy

..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VIII.

zaľobkowej lub zajęć,,
Inne dochody osiągane z týlsłu zatrudnienia lub innej đziałalności
z podaniem kwot uzyskiwanych zkťzdego tytułu : .
- wynagrodzenie ze stosunku pľacy - 70.433,22,-.zł
- I.255,60,- Zł
- umowa zlecenie
- 16'087,00,- zł
- dieta z tytułu radnego

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji): ........

Nie dotyczy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kľedýy
i poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zďarzenieri1 w j akiej wysokości)
:

-

kľedý mieszkaniowy BPH na

168 miesięcy o waľtościobecnej _ 26.300

CHF

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawię art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno ści.

Reda, 17.04.2018 r.
(miejscowość,data)

(podpis)

