oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

Reda

dnia

,

17.09

.20]8

r

(miejscowoŚć)

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryka nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisaé ..nie
1.

dotvczv".

oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośćposzczególnych składników
3. osoba składająca
'docľlodów
majątkowych,
wspólnością majątkową.

i

zobowiązań do majątku odrębnego

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju

i

majątku objętego maľżeńską

iza granicą.

5. oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA ośwladczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje nlejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisanY(a),

Łukasz Jan Lesner

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Wejherowie

W

28.rr.1987

urodzony(a)

iasta Redy

.ľg9..ł'.y_.'.Y

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

fu

nkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 'ĺ990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2017

r.

poz. 1875)' zgodnie z aĺt.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiejwspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pienięzne

_

Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

-

Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej

-

papiery wartoŚciowe:

3500zł

nie dotyczy

nie dotvczv
na kwotę:

il.
1. Dom o powierzch

tytuł prawny:

106 m

2,

o

wartości:175000

zł

!']łaścicief
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otes tl eą'/'

nie dotvczy

o powierzchni:

m2, oWartoŚci

tytuł prawny
3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gosPodarstwa

nie dot

z

,

powierzchn

o wartoŚci:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychÓdidochrdwwysokoŚci:
4. lnne nieruchomoŚci:

całkowita działek 23297 m2,2.pow. całkowita działki
łkowita działek Ą0'7 l m2
'-9;P-9ľ':....9.*
rtośćudziałów 100 000zł
wartośc
o wartoŚci: t

powierzchnia:

3. lrlartosc 4 90 000 zŁ
L/2
tytuł prawny: 1.V'lłaściciel-2 /3 udzi ałów 2.Vĺłaśćiciel
3 . !ĺłaścicief
ilr.

1-321 m2,

udzj-aŁow

gminnych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w
1' Posiadam udziały w splłkach handlowych z udziałem

ktÓ-

rychuczestniczątakieosoby_należypodailiczbęiemitentaudziałów:

Nie dot

CZ

W spÓłce:
udziały te stanowią pakiet Większy niŻ 10% udziałlw

w WysokoŚci:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

Nie

_

należy pod aÓ liczbę i emitenta udziałów:

Dot CZ

dochód w wysokości
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym

tv.
gminnych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w któ_
1' Posiadam akcje w splłkach handlowych z udziałem
naleŹy podal liczbę i emitenta akcji:
rych uczestniczą takie osoby

Nie dotvczy

-

w spółce:
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji

@ www'signform pl

biuro@signíorm'pl
sp. z o.o., producent aktywnych formularzy' e-mail:

,r/et 7 ry'

w wysokoŚci
w roku ubiegłym dochÓd

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

innYch splłkach handlowych
2. Posiadam akcje w

-

i emitenta akcji:
naleŻy podal ticzbę

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

nie dot

Z tego tytułu osiągn ąłem(ęłam)

w wysokoŚci:
w roku ubiegłym dochld

.........

od Skarbu
do jego majątku odrębnego)
mienia pzynaleŻnego
wyłączeniem
z
maľŻonek,
komunalnejosobY

v

mri
ich związkÓw ,
Nabyłem(am ) (nabył
samoządu terytorialnego'
osobY Prawnej, jednostek
państwowej
drodze pzetargu
innej
w
Państwa'
podlegało zbyciu
następujące mienie, które
metropolitalnego
prawnejlub związku

-

vl.

lnoŚci):

proÝÝa

1. Prowadzę działal

dziaŁaI nośó
oso biście

wspólnie z innymi osobami

-

nie

do tY CZY

2

-

osobiŚcie

-

wsPllnie z innYmi osobami

...'....

m(ęłam)
Z tego tytułu osiągnąłe

vll.

.

W splłkach handlowyclt

-

w wysokośc
w roku ubieglym dochód

(nazwa' siedziba spÓłki)

(od kiedy)
jestem członkiem zarządu

@ wwvl.signfornr'pl

Sp z o'o''

podal

nie dot

od kogo:
opis mienia i datę nabycia,

osobiŚcie

naleŻy

nie

do*-

nLe dotYczy

yc

e'mí'il: biuro@gigÍtform
pŕoducent aktwnych foímularzy'

p|

o/ru - P-/

dze

_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

_

jestem członkiem komĺsjĺrewizyjnej (od kiedy)

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

vllt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚcizarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu Dieta radneqo t6995 ,50 zł

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyŻej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podal markę, model ĺ rok produkcji): Samochód Volksl^/agen Transporter rok produkcji 2006

zakupiony opniżej 10 000 zł- zŁy stan technicznv

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): łreo

gotówkorĺy w banku PKo BP

ľ...ľy.:'9.ł:.9-.s_gi....]-9-9.9-...-"-}..
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vpo zostało 3986' 74 zL

czĘŚc B

podanie niena podstawie aĺI' 233 $ 1 Kodeksu karnego za
PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iz
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

(Łro(o"

'(/ 0g.Żd1ď

(miejscowość,data)
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S'?? e--'z--(podpis)

