Reda, dnia 14.09.2018r
(miejscowość)

oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodne3o z prawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżelĺposzczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ,.nie dotvczY''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określĺćpľzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspĺílnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotycry majątku w kraju ĺ za gľanĺcą.
5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśĺnformacje
niejawne dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenianĺeľuchomości.

CZĘSC A

Ja,niŻej podpisany Łukasz, Marek Kamiński

urodzony (a20.04.1980 r. w Gdyni

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

radny Rady Miejskiej w Redzie
(m iej

sce zatrudn ienia, stanowi sko lub

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz.U. z 2077 r. poz. 1875)' zgodnie

fu

nkcj a)

z

dnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie gminnym
z att. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej
- środkipieniężne zgľomadzone w walucie obcej:
-

papiery wartościowe:

36.000,- zł
nie dotyczy
nie dotyczy

II.

Dom o powierzchni: nie dotyczy
tytuł prawny: .............
2. Mieszkanie o powierzchni:49,2 m2, o wartości: 23O.OOO,- zł
tytuł pľawny:
mieszkanie własnościowe
3. Gospodaľstwo ľolne:
rodzaj gospodaľstwa:
nie dotyczy
powierzchnia:
1.

m2, o wartości:

o

wartości

rodzaj zabudowy:

týuł prawny:

.

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości

.-.

ĺ r,

4. Inne nieľuchomości: nie dotyczy
powieľzchnia: ....'....
o wartości

týuł prawny:

In.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podać |iczbę i emitenta
udziałőw : nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż l0 oÁ udziałőw w spółce

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _

na|eŻy podać liczbę
udziałőw: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....'.'.'.'.

i

emitenta

IV.

z udziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych
Nie dotyczy

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

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcj e w innych spółkach handlowych

_ naleŻy podać liczbę i emitenta

akcj

i

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

v.

Nabyłem(ám) (nabył mőj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lu,b związku metľopolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: .

o,.
l'

Nie dotyczy

Prowadzę działalnośćgospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności)

-osobiście

:::i::::.:. ...

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2.

Zarządzam działalnościągospodaÍczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem

takiej działalności(naleŻy podać 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 zarząďu (od kiedy): ....

spółki):

nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vuI.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týułu : ........'.'.....
- wynagľodzenie ze stosunku pracy - 52948,6l,- zł
- - dieta z týułu ľadnego
- 12.078,- zł

IX.

Składniki mienia ľuchomego o wartościpowyzej 10 000 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
zdarzęniem, w jakiej wysokości):
- kľedyt mieszkaniowy

BPH na

168 miesięcy o wartościobecnej

- 25.050 CHF

CZĘŚĆB

PovĺyŻsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
zapodanie nieprawdy |ub zatajenie pľawdy grozikara pozbawienia wolności.

Reda, 14.09.2018 r
(miejscowość,data)

(podpis)

