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1. o§oba §kładając5 Ńwi,deenie oboviąana je§t do zgodnego ż pr.wdą,
starannego i zupełnego §Ypełnielia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyn przypadku
asro§owaDial D.leży wpi§aó "nie dotvczv".
3. o§ob! s}ladaiqc! ŃwiadczeDie obowiązan! l€st określić przynil€źność
poszczeeólDych śkhdników D,jątkowych, dochodów i zobowiązań do

naiątku odrębnego i majątku objętego DalżeńsĘ w§pólnością majątkową.
4. oświadcżeDi€ o stinió naiątko§Tn dołczy najątku w kraju i za

5. oświadczenie o staDie

6. w cżęści A oświadczenia awart€ są informacje j.wn€,
informacje niej,wne dotycżące ndr.§u amie§zktni,
oświadczebie oraż bieisci polożenia .ieruchomości.

cZĘść A
Ją njżej podPisany (a).

Łukasz Czesław Koperski,
(imioM i newisko ow n@isko rcdowe)

Urodzony 20-04,196tr, w M§zchnolrie

Radny Rady Miejskiej w Msżćzonowie - Przewodnicąci Rady
(mięj,* &,rudnieŃŁ jfuow's\o Iub ńd,ci,\

po zapoznaniu się z Przepisami !sta$} z dnia 8 marca 1990r, o sano.ządzie
g.iinym io",u, ż 2001r. Nr 142,poz,1591 ońz z 2oo2l. N! 23, poz,220,

Ńr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984, Nr l53, poz,l27l i Nr 2l4, poz.lalą, zgodnie z
art, złt t"j usta.y oświadczam, z€ pośiadam wchodące w skład nałźeńskiej
wspólności ma.jątkowej lub §t owiące lnój majątek odrębny|

L

- Środki pienięae zgromadzone w walucie polskiej na kontach
baŃowych I wspólnie z małżolkĄ: 26 073,5l ń,

maiątkołTm ob€jnuje rówDieź wierzytelności

w części B zaś
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środki pienię:he

- 50,00 ELrTt
_ 10,19 UsD

walucie obcej: wspólnie z

- środki pieniężne w gotóWce ws!ólnje z małżonĘ 2 000,00 zł

paPiery wańościow€: 'NlE DoTYCZY" na kwoĘ: "NIE DoTYCZr

.

l,Don o powierzchni : 3ó0 m', o warrośoi: 360,000 zł, (w §T: 46,1 m:,
zajmowme pod biw i ekspozycję aumien) na potrżeby działalności
8osPoddcej, §4uł prawny:, nałżeńska wspólnośó nają&owa

2, Mie§zkmie o powieźchni: a2,69mŻ waz z niejscem postojowym; t}tuł
prawny| maŁerlską w§pólność majątkowa

3, Mieszkanie o powierzchni 57,ó9 m" wre miejscem postojowyq r/uł praMy:
maŁeń§ka wspólność majątkowa

4, Gospodar§two rolne:

rodzaj gospoddstwa: grunry rolne, powierzchnja: 4,49 ha o wańości: ok.
227.462 zł. todzaj zabudowy| niezabudowane dłowiaa (doąvocie od
iodziców) §,tuł pBMy| Akt Noteialny E 399/82 (własność odrębna)

Z tego §,tufu osiągnąłem w roku ubie8ł}T Przychód i dochód wwysokości:
dochodu nie osiągDąłen.

5,Inne ni€ruchomości:

powierzchnia:,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.wg. dodatkowej kańki w załączeniu
o wartośoi; ,,.,,,.,.,.,.,. ,,,.,..,.'wg. dodatkowej ketki w załączeniu
Ętuł PraMyl ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,wg. doda&owej kaltki w załączedu

I.

l, Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przed§;ębiorców, w których ucze§tniczą lakie osoby - lalezy
lodać liczbę i emirenta udziałów "ME DoTYCZY'
udziały Te sTjnowiq pakiel większy niż ]0% ud7ialó$ u ,polce:
"NIE DOTYCZY.
Z teeo błułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w \łrsokości:

dochodu nie osiągnąłen
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2, Posiadam udział w imych spókach hmdloł],ch naleą, podać ]iczbę i
emilenla udziałów: ,,NIE DoTYCZY"

Z te8o łtułu osi€nąłem(łan) w roku ubiegtym dochód w łTsokości:

dochodu nie osiągnąłen

Iv.

l. Po§iadan akcj€ w spółkach handlowych z udziałen gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, W kiórych uceshriczą takie osoby - na]ezy
podać liczbę i emitćnta akćjj|,,ME DoTYCZY'
akcje te sĘnowią pakiet większy niż 10% akcj; w społce: ,,NIE DoTYCZY"
Z lego t}tułu osiągnąłen w roka ubiegłm dochód w sTsokości|

dochodu nie o§iągnąłem
2. Pos'adam akcje w innych społkach handlowych _ nalezy pod& liczbę i

emitenta akcjii 'ME DoTYCZY'
Z rego qłułu osiągnąłen(łaln) w roku ubiegłm dochód w wysokości|

dochodu ni€ o§jągnąłem

Nabyłem(am) (nabył mój nałżon€Ł z \9yłącreńem mi€nią prz}naleznego do
jeeo majątku oĘbnego) od skarbu Pństwa, iin€j panstwowej osoby praMej,
jednostek sanorądu teĄłorialne8o, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej na§tępując€ mienie, które podlegało zbyciu w drodze !.zetł8u
nal€zy podai opis mienia i datę nabycia, od kogo i "ME DoryCZY'

1,Prowadzę dziaŁhość gospod czą (należy podać fofi1ę pra§ną i pĘedmiot

działatności): "KOPERSKI I WSPÓLMCY' sPołka jawna-od dnia

0 l .02.2010r.. przedmiot działalności: pogrzeby i działalność pokeMu

o§obiście - "ME DoTYCZY'
- wspólnie z innymi osobami : małżonk4 Jsniną Koperską i s}!atni:

BłażFjem KopeFkim i wikorem KopeNkjm
zyśkach i stratach spółki w nasiępujący sposób:

-Łukasz Koperski 45%
-Jmjn5 Koperska 45%
-Błazej Koperski 5%
-wiktor Kopersk 5%

którżv ućżeśtnić7a w



wńesiony kapitał do społki jako wspólność mająrkowa małżeńska wyniósl
3.I89.006,42 ń-
Z tego t tułu Społka osiągnęła na dzień 31,12.2016r, lrzychód
u ewidencjonowany w §y§okości 8.503.822,19 zł ( przed opodatkowaniem ), z
rego udział mój i nałżonki w}nosi 9or/" { 7.653.439,97 żł i dochód
aewidencjonowany w wysokości l ,827,700,75 zł (pźed opodatkowaniem), z tego

udział mói i małżolki wynosi 90% tj, 1 ,644.930,68 zł,

2.ZŃądzArn dziŃalnościł gospodarcą lub j€stem piz€dsia cielen
pełnomocnikiem t kiej działa]noścj (nalezy podać fonnę pra§ną i pźedmiot
działalności)|,,ME DoTYCZY'
_ o§obiście ,,NIE DoTYCZY'
_ wspóInić z jmyni osobmi , ,,,ME DoTYCZY'
Z t€go §łułu o§iągnąłem(łM) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

dochodu nie osi€nąłem,

VIL

w spółkch hudlowych (nazwa, siedziba spółki ):
,,NlE DOTYCZY,
jeśem członkiem zarządu ( od kiedy ) 'ME DOTYCZY'

, ieśen członkiern €dy nadrcrczej (od kiedy)| ,,ME DOTYCZY"
_ jest€n członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ,ME DoTYCZY'

Z t€go t}tułu osią8nąłem(łan) w rol\,u ubiegłym dochód w wysokości:

dochodu ni€ o§iącnęłen,

11[
Inne dochody osiągm€ z t}tułu za|rudnienia lub iinej działalności aobkowej
lub zajęć, z podanien kwot uzysuweych z kazdego tytulu:

Diera radneAo w kwocie l5,898,08żt,
Z c^eq lej pftekażŃ:
- w 2016 r. kwotę 500.00 na rzecz Rady Rodziców plzy Szkole Podstawowej w

czynsz ża Ęnajćm ]okalu lia potrz€by prowadhnej działalności go§podarczej

wspólnie z małżolką Jminą Koper§ka w kwocie 3,ó00,00 zł.



D(.

sLłaóiki nienia ruchomego o wJnośc; powyżej l0 000 7lotych ls przypadlu
poJazdów Techdicaych naleł podaĆ lEkę. ńodel i rok plodJlcj,r:
- smoohód osobowy rneki mercedes_benz model sL 500 KAT_ rok prcdŃcji
1989
_ 3 zega.ki fimy Rolex nałreńska wspólność najątkowa.

x.

Zobou;saia pięnięae o waności posażej l0 000 żIotych. W rym ?aci.8n:ęte
kedyry ipoż]rczki orŁ wsrunli, na j,kich /oslaty Udzielone lwobec kogo. $
z,łią*! z jak:n zAarzEniefi, wjałiej wysokości)|
Kled}t odnawialny w linii ked}towej wspóInie z nałanką w Bmku PeKao S,A.
w wysokości 30.000,00 zł. Stm zadłużenia na dzień 3 1- l2.20l6. wynosi ,,0'' zł,
Karty k€drowe:
- Mastercdd linit 10.000,00 Ą, sta! aćn!żżnia ia 31 .12-2016 - 8.574-35 żł
_ VlsA limit ]0,000.00 zl, $an /adhlenja na 3 ],l2,20ló - 2.o89,14 z|-

Wspólnie z małżonĘ zaciągnięly kredl w citibank _kwotA 1,343.187,2l Ą.
na zakup lokah mieszkain€go wraz z przFalezn}n miejscem postojowyb.

Zobowią4nie na rz€cz spółki ,,Koperski i WspóInicy'' spółka ja$na w kwocie
479.460,00 zł. doq.zące spłaq za lokal mieszkalny Waz z niejscem poslojo*ym
prą"adającej na lata 20l 7 -20l 9 , Spłata płatna je§t z zysku osiągniętego w Społce
,,Koper§ki i Wspólnicy" spółka jasna,

cZĘŚć B
Adres /amjesłmid osoby sk]adającej o;siadc,enie|

--,75



Powyższe oświadcz€nie §kładam świadomy (a),

Kodeksu Kamego za poduie nieprawdy lub

pozbawienja wolności-

M%zonów. ón. ?4.04.2o|7r

iż na podstawje ań. 233 § l

zatajenie prawdy giozi kara

-=a-1-,
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ime nieruchomości cżeść A Dkt 1I Dodlunk! 5

b) Działka niezabudoMa

Dżia]k żabudoweaoudFek
poszpiEln} o Powieu hni

- d@vińa od lodziców (doavocie) m kiórej
w chMli obecnej majdują się dom mi€sżłalny,
(wedlug $rc€ny wlasncj łErtość dzialki
200.000ż)

zakup, wspó,INność nalżeńska ak
notarjalny Rę, A Nr 377ll85 kwota mbycia
49,100 zł. Gtarych złotych,)

_ eruty rolne - dzierżwa

_ ws!óŃlanóść ńalżeńśką atup od PoMafu
Źyredo§skiego .łt notaialny R.p,A N.
l94412007 kwota nabycia 9l ,3?5zl.

d)


