oŚWlADczEN !E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Reda

,

dnia

21

.04.2018

Í

(miejscowoŚć)

Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

Wypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 4Ę
dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtićprzynaleŻnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów
wspólnością majątkową.

i

zobowiązaĺi do majątku odrębnego

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju

i

majątku objętego małżeńską

iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte!ności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a)

, Łukasz Jan Lesn r

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

28.rt.1987

urodzony(a)

W

Wejherowie

Radny Miasta Redy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnĺe z arl. 24h tej ustawy oświadczam, że,posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspllnoŚcĺ
majątkowej lub stanowiące mlj majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:

-

Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej

-

Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej

-

paprery wartoŚciowe:

3000

zł

nie dotvczy

nie dotyczy
na kwotę:

il.
1.

Đom o powierzchni:
tytuł prawny:

Ý,]łaścicie]-

......1.9.9..

m 2, o wartości: ..t 15000
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,/,

zł

5 r7ą

ťz.-'

nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni:

m2, o wartoŚci

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwä:

nie dotyczy

.............'

powierzchnĺa:

o wańości:

rodzĄ zabudowy
tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd idochód w wysokoŚci:
4. lnne nieruchomoŚci:

1. poiď. całkowita działek 23297 m2,2.pow. całkowita dzíałki 1321
?
polď ca łkowita działek 401I m2
owartości:t. wartośc udziałów 50 OOO zł, 2 warĹośĆudziałów 100 000zł,
3 . V,ĺartosc 4 90 000 zŁ
tytułprawny: 1.lriłaściciel-2/3 udziałów 2.VťłaśÓiciel1'/2 udziałow
3. Właścicief
powierzchnia:

m2,

ll!.

1. Posiadam udziały W splłkach handlowych zudziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorciw, w
nalezy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:
rych uczestniczą takie osoby

_

Nle dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych splłkach handlowych

Nie Dotyczy

-

naleŻy podai liczbę i emitenta udziałlw:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci

IV

z udziałem gminnych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w któnaleŻy podal liczbę ĺ emitenta akcji:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych

rych uczestniczą takie osoby

-

a-kcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci:
2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych

nie dotyczy

-

naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci

V
Nabyłem(am) (nabył mlj maľŻonek, zv,lyłączeniem mienia p]zynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialneg o, ich związkÓw, komunalnej osoby

prawnej lub związku metropolĺtalnego następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ naleŻy

opis mienia i datę nabycia, od kogo

nie dotyczy

podal

vl_
1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą(naleŻy podal formę prawną i przedmiot działalnoŚci): prowadze

działalnośćgo-spodarczą-Nauka Jazdy konnej
osobiście

-

osobiŚcie

-

wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym przychld

idochld w wysokoŚci,

..?-q_9.9.9.:Ł t'I'9..I.7.7..:..9'I'zI''''...

2. Zarządzam działalnoścĺągospodarcząlubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(na-

lezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście

-

wspÓlnie z innymi osobami

Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochid w wysokoŚci

vlt
W spiłkach handlowych (nazwa, siedziba sprłkĺ): nie

;

jestem członkĺem zarządu (od kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewĺzyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości

vlll
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: oietu R".qł]-...9.9....ľ.*.gY...ľ1-1.ę.j.."-]::-"-j.....--.?-9.9.9.
,00 zł

!x.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 'ĺo ooo złotych (w przypadku pojazdÓw
mechanĺcznych nalezy
podać markę, model irok produkcji): Samochód Vof kswaqen Transporter rok produkcj i 2006
'.?.ę.ł:.Y.Ę *. 9 l.Y.'..p...9

niże'j 10

000 ...:1.......:.1.y.

stan techniczny

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej '1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczkioraz
warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jaklm zdarzenĺem, w jakiej
wysokoŚci): Nie dotvczv

o
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art.233 $ 'ĺ Kodeksu karnego za podanĺe nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

30.0q

2oĺf 2robr'

? = z-', €-z'z
(podpis)

(miejscowość,data)
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