OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy
Torun, dnia 30.04.2015 r.

(miejscowo.SC)

Uwaga:
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zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
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3. Osoba

skladaj~ca

poszczeg6lnych

oSwiadczenie

skladnik6w

obowiqzana

maj~tkowych,

jest

dochod6w
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przynaleZnoS6

zobowiq_zail.

do

maja..tku

odrebnego i maja..tku objetego malZenska.. wsp6lnoScia.. maja..tkowa...
4. OSwiadczenie o stanie maja..tkowym dotyczy maja..tku w kraju i za granica...
5. OSwiadczenie o stanie maja..tkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienieZne.
6. W czeSci A oSwiadczenia zawarte sa.. inform.acje
informacje niejawne dotycz~ce adresu zamieszkania
oraz miejsca poloZenia nieruchomoSci.

jawne,

w

czeSci B zaS
oSwiadczenie

skladaj~cego

CZE;SC A

Ja, niZej podpisany(a), Lukasz Walkusz,
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe}
urodzony(a) 30.04.1981 roku w Kartuzach
Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego - Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego, Radny Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. o sarnorzctdzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, paz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy o.Swiadczam, Ze posiadam wchodzqce
malZeriskiej wsp6lnoSci rnajqtkowej lub stanowiqce m6j majqtekodrebny:

w sklad

I.

Zasoby pienieZne:
- Srodki pienieZne zgromadzone w walucie polskiej: 95 000 zl
- Srodki pienieZne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy
- papiery wartoSciowe:
Ovostar Union N.V. 51, na

kwot~

3 600 zl

- ubezpieczenie Grupowe na Zycie z ubezp. kapitalowym, na kwote 12 000 zl
II.

1. Dom o powierzchni: Nie dotyczy m2 , o wartoSci: Nie dotyczy
tytul prawny: Nie datyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 44 m2 , o wartoSci: 225 000 zl
tytul prawny: Pelna wlasnoSC
Mieszkanie o powierzchni: 34m2 , o wartoSci: 163 000 zl
tytul prawny: Pelna wlasnosc

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy, powierzchnia: Nie dotyczy
o wartoSci: Nie dotyczy
radzaj zabudawy: Nie dotyczy
tytul prawny: Nie datyczy
z tego tytulu osiagnalem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
Nie datyczy

4. Inne nieruchomoSci: GaraZ
powierzchnia: 32 m2
o wartosci: 40 ooo zl
tytul prawny: Pelna wlasnosc
III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
lub przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby- nale±y podaC liczb~ i
emitenta udzial6w:
Nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10% udzial6w wsp6lce:
Nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
Nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
nalezy podac liczbe i
emitenta udzial6w: Nie dotyczy
z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: Nie dotyczy

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnychos6b prawnych lub
przedsi~biorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale±y podaC liczb~ i
emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp6lce: Nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: Nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
naleZy podaC liczb~ i
emitenta akcji: Nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: Nie dotyczy

v.
Nabylem{am) {nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego
maj qtku odr~bnego)
od Skarbu PaD.stwa, innej
paD.stwowej
osoby prawnej,
jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy
poda6 opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: Nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dzialalnoS6 gospodarczq
dzialalnosci): Nie dotyczy

(naleZy poda6

form~

prawnq_ i

przedmiot

- osobiScie Nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
Nie dotyczy
2.
Zarzadzam
dzialalnoscia
gospodarcza
lub
pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (naleZy podaC
dzialalnosci): Nie dotyczy

jestem
przedstawicielem
prawnq i przedmiot

form~

- osobiScie Nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy
Z tego tytulu

osi&gn&lem(~lam)

w roku ubieglym ctoch6ctw wysokosci: Nie ctotyczy

VII.

W sp6lkach hanctlowych (nazwa, siectziba sp6lki): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz&ctu (oct kiecty): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem racty nactzorczej (oct kiecty): Nie dotyczy
- jestern czlonkiern kornisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy
Z tego tytulu osi&gn&lem(~lam) w roku ubieglym ctoch6ct.
w wysokoSci: Nie dotyczy
VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej
lub zaj~C, z podaniem kwot uzyskiwanychz kaZdego tytulu:
Dieta Radnego: 23 529,21 zl
Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa kujawsko-Pomorskiego: 88 467,96 zl-umowa o
prac~

Dochocty z tytulu wynajmu mieszkania 9 000,00 zl
IX.

Sklactniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku
pojazd6w rnechanicznych naleZy podaC mark~, model i rok produkcji):
Skoda Octavia Tour, Pojemnosc 1, 6, Rok proctukcji 2006, wartosc 10 ooo, oowsp6lwlasnoS6.
X.

Zobowiqzania pieni~Zne o wartoSci powyZej 10. 000 zlotych, w tyro zaciqgni~te
kredyty i poz.yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone {wobec kogo, w
zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Kredyt mieszkaniowy w wysokosci 100 000 zl, zaci&gni~ty w 2009 przeincteksowany
na walut~ EUR z przeznaczeniern na zakup mieszkania zaciqgni~ty w EFG Eurobank
Ergasias S.A. na okres 30 lat (360 miesi~cy), wysokosc oprocentowania: 2,818%
(marza banku+EURIBOR). Stan zactluzenia na ctzien 31.12.2014 wyni6sl 21 752 EUR.

CZE;SC B

PowyZsze

oSwiadczenie

Kodeksu karnego za
pozbawienia wolnoSci.
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Torun, 30.04.2015 roku
(rniejscowoSC, data)
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