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Redą dnia 14_09-20l8 r'
(miejscowość)

oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga
1. Osoba skladająca oŚwiadczenĺe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
ĺ zupełnego wypelnĺenĺa każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpĺsać -nie dotvczv'.
3. osoba skladająca ośwĺadczenieobowiązana jest okľeślić
przynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów ĺ zobowĺązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kľaju i za granicą.
J. Oświadczenĺeo stanie majątkowym obejmuje równĺeż wĺerzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są ĺnformacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A
J

a, niŻej podpisany (a),

Kazimierz Jan okrój

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony

@)25lipiec 1958 ľ. w Wejheľowĺe.
Radny Rady Miejskiej w Redzie

_

Przewodnĺczący

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po

się z pľzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
U. z Ż0l7 Í. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

z'apo7naÍ|iu

(D?.

wchodące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątekbdrębny:
I.

Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 106.719100
- środkipĺeniężnezgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy
_ papiery wartościowe:nie dotyczy

n.

zł

l.a) Dom o powierzchni: 180 mzrwrazzdzialĘo pow. 8!7 m2
o wańości: 265.000,00 zl
b) budynek drewniany o powierzchni: 68 mzrwrazz dzialĘo porv. 782 m2
o wartości : 135.000'00 zł
tytuł prawny: malżeŕlska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powieľzchni: nie posiadam o wartości: nie dotyczy
Ęrtuł prawny: nie doĘczy

3. Gospodarstwo rolne:

nie doĘCZý, powierzchnia: nie doĘczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nĺe dotyczy
ýtuł prawny: nie doĘczy
rodzaj gospodarstwa:

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku przychód i dochód w wysokości

nĺe doĘczy

4. Inne nieruchomości:

a)

powierzchnia:

grunĘ rolne

o wartości: 5ó5.000'00
Ęrtuł prawny:

b)
o

zl

majątek wlasny 41'82 ha'
małżeńska wspólnośó majątkowa

powierzchnia:

- 243l ha

nĺeruchomośćľekľeacyjna o porľiezchni 31'27 ha

wartości:330.000'00

Ęrtuł prawny:

o powieľzchnĺ66'13 ha

zl

majątek wlasny 14'40 ha'
małźleńskawspólnośó majątkotva

-

16'87 ha

uI.

l.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta
udziałów: : nĺe dotyczy
udziĄ te stanowią pakiet większy niż l0 %oudziałőw w spółce: nie doĘczy
Ztego tyrułu osiągnąłem (ęłam) w roku dochód w wysokości: nie doĘczy

-

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów: Kaszubskĺ Bank Spóldzĺelcry
1.000'00 zl olącznej wartości 1.000'00 zl.

w

_

na|eŻy podać

Wejherowie

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku dochód w wysokości: nie

liczbę

i

emitenta

- 1 udzial

po

doĘczy

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których ucz.estlllcą takie osoby _ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:
nie posĺadam

akcje te stanowią pakiet większy nĺż10 % akcji w spółce: nĺe dotyczy
Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

Towazystwo Rolnicze REKowo Spólka z o.o, w Rekowie Górnym
udziaĘ o wartości600'00 złl<ażdyna lączną wartość50.400100 zl

-

84

--

Ztego tJrtułu osiągnąłem (ęłam) w okresie od
wysokości: 1.201.400'00 zl

l

stycznia 2018 r. do l4_09-20l8 r. dochód w

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia pruyĺależnego do jego majątku
_ru.oĘdu
odrębnego) od Skarbu_ Panstwą innej panstwowej osoby pľawne.i, jeánosteĹ
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej luu zwią*u metropolitalnôgo
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzi przetargu _ naleĘ podać opis mieňa
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VL

l.

Prowadzę działďnośćgospodaĺczą(naleĘ podać formę pÍawną i przedmiot działalności):

a) Hotel

,,LII)O' w Juracie _ dzĺalalnośćgospo dlarcz'a- turystyka

b)Przedsiębiorstwo InĘnieryjne ,rPółrľysep'' Kazimierz okrój i
Glzegolz okrój sp. j. w Rekowie Górnym - instalacje wodno-kanalĺzacýjne
- osobiście:Hotel

w Juracie

''LIDO,
wspólnie z innymi
osobami: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ,,Półrvysep'
Kazimierz okľój i Grzegoru okľój sp. j. w Rekowie Górnym - 75o/o

-

udziałów

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w okresie od
dochód w wysokości:

PRzYcHÓn

0l

stycznia do |4-O9-20l8 r. przychód i

:

3.3Eó.149,l2 zl
DOCHOD
!.026.448,07
"I
2. Zanądzarĺl działalnościągospodaľcą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie

z

zarządzam

- osobiście: nie

doĘczy

wspólnie z innymi osobami: nĺe dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłaĺn)w roku dochód w wysokości: nie

_

dotyczy

vu.
W spółkaęh handlowych (nazłłąsiedziba spółki): nie

doĘczy

jestem członkiem zalządu(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): nie
dotyczy
_

?!:go tytufu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nĺe doĘczy

vIn.

7
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Inne dochody osĺągane z tytufu zatrudníe{ria tub
z podaniem loľot uryskiwanych z każdego'pytułu :
wJzesień 2018 wyniosla 16.911100 4.

Tx'
składnĺkimienia ruchomego o wartoścĺ

mecbanicznych należy podaó markę,

a) Samochód
2001

zaĺobkowej lub zajęé'

za okľes sĘczeń-

l0

000 złot5|ch (w przypadku pojazdów

ĺok pľodukcji):

voLKswAGEN CARAVELLE Ąs

ľol

ľok produkcji

I
I

i

)Ĺ
Zobowiązania pĺeniężneo wartości
í poĘczki oÍa'Z warunki' na jakich
zdaľzeniem, w jakiej wysokości): nie

l

złotycĘ]w tym zaciągnięte kredyty
(wobeq kogo, w związ,ku z jakim

