
3ri].!ł
l3i ra

E jAnlĄ;
-iĘ

lłpl,
\tj!]ł, iiultlzr lźózo ł

6s-ża

i

i
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy
stan na dzień 31 grudnia 2019r.

MszczoNóW, dnia 29 kwietnia
{miejscowość)

Uwaga:

1. osoba sklałlająca oświadczenie obowiązana Jest clo zgodnego z plawą,
wypelnienia każdej z rubryk-

i zupelnego

2, Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkrcłnym plzypadku zastosowania,
,,nia dólvczv".

3, osoba sl<tadająca oświadczenie obowlążana jest określić pżynależność poszczególn
majątkowych, dochodów i zobowlązań do mająłku odlębnego i najątku oblętl

składników
małżeńską

le malą.l{owym ooryczy matąwu w xratu l ża granlcą.
5. oświadczenie o słanie mają*owym obejmuje lównież wienłelności pienięźne.
6. W części A oświadczeńia zawańe są inloftnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące

aclresu zamiesżkania skłaalającego oświadczenie oftz miejsca potożenia nieruchomości.

wspól nośc ią majątkową.
1. oświadczeńie o stanie majątkowm dolycży fuajątku w kraju i ża granicą.

czĘŚÓ A

Ja, niżej podpisany(a), Łukasz czesław Koperski
(im óna i na.Wisko ońz ńłwkko rodow€)

urodzony(a) 20.ł}4.1951 r. w Mśzczonowie

Radny Rady Mieiśkiej w Msż.zonowie - Prźewodniczący Radł
(mi€jsce żatrudnieńia, stanowjsko lub funkja)

po zapoznaniu się ż pżepisami ustawy ż dnia 8 marca
1875l, ż9odńie z art, 24h tej ustawy ośWiadczam, że
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

1990 .. o samorządzie sminnym (Dż. U] ż 2017 r. poz.
posladam Wchodzące W sktad małżeńs*ej wspólności

zasoby pieniĘźne:

-środki pieniężne żgromadzone Wwalu.ie polsklej: 68.24ą18 żł

...wspólnie z małżonką

- Środ ki pieniężne Zsromadzone W Walucle obcej: 10,19 usD; 63,38 EU
...Wspólnie z małźonką...

- papiery Wiltościowe: nle dotyczy

,ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1rozporządz€nia Prezesa fiady MinistlóW z dnia 2 8CzeMca
zmieniającego rozpoźądż€nl€ w sprawi€ określenia wzoróW formu leż y ośWiadczeń majątkowych ladn
8miny, wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmlny, kierownika jednostki orga nizacyjnej
osoby zarządzającej lczłonka or#nu żarządzające8o gminnąosobą prawną oraz osoby Wydającej d
adninistmcyjns w imieniu wójta (Dz. U. poz 1298), kóre weszło w łci€ z dniem l lipcą 201 7 r
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1.Dom o powie chni:360 mż

tytut prawny| małżeń§ka wspólność maiątkowa

2.Miesżkanie o powielzchni: 82,69 m2, wraz z miejscem postojowyń

t\^uł prawny: rnalżeńska Wspólność majątkowa

3, Mieszkanie o powienchni: 57,69 ml wraz z miejsaem postojowym

T}tuł prawny: malżeńska wspólność majątkowa

4, Miesżkanie o powieżchni: 7&o1 m2 Wńz z komórką lokatorską

Tytuł prawny: malżeńska wspólność majątkowa

5.Gospodarstwo rolnei

rodzaj gospodarstwai g.unty rolne, powierżchnia: 4,49 ha

tytuł prawny: wla§noŚĆ odrębna

6. lnne nieruchomościi

a) dżiałka labudowana o powieilchnit670 m'; Własność odrębna;

b} dzialka nierabudowana o powierżchni430 m'; WspółWlasność małźeńśka;;

G|8runty lolneo pow.1,26 ha -użytkowanie;

d)dzi.łka zabudowana o powież.hni 597m2 (budynek Poszpitalnyo powienchni u

Wspólwłasność m.lżeńśka, lakup od Powiatu ŻYraldowskiego;

e) mieisce 8a]aźowe - wspólwłaśność malżeńska.

Ill.

1.Po§iadam udzialy W społkach handlowych z udzialem 8ńinnych osób prawnych lub

który.h u.ze§tni.zą takie osoby- należypodać llcżbę iemitenta udżialóW:

Nle dotycży

udżiały te stanowią pakiet WięlGzy niż t0% udziałóW W spółcei nie dotycly

148 m'),

z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8lym dochód W Wysokości: dochodu ni€

2. Posiadam udziały W innych społkach handlowych - nateży podać liczbę i emitenta udziałów: doty.zy

z te8o tytułu osią8nąłem(łam) W roku ubiegiym dochód W Wysokości: dochodu nie

lV.

Posiadam akc.ie W spólkach handlowYch ż udziałem gminnych osób prawnych lub

W tdórych uczestni.żą takie osoby- należy podać liczbę lemitenta akcji:

Nie doł.ży
ak€je te stanowią pakiet Większy niź 10% akcjiW społce: nie dotyczy

iębiorcóW,

z tego q^uł[r osiągnątem(ęłam) W roku ubie8łm dochód w wysokości: dochodu nie

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych- naleźy podać llćżbę iemitenta akcji: ni€

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8tym do.hód W Wysokości: do.hodu ńie osiągnąle

J,/-
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Nabtłem(am) (nabył mój małźoneŁ z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego maj

od skarbu Państwa, innej państwowe.i osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorial
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następują€e mienie, które
W drodze przeta r8u - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: tak
Wykazana w pkt |l ppkt 6lit. d

vl.

1. Prowadzę działalność 8ospodarcżą -tak
Forma prawna -spólka jawna
Przedmiot działa lności - pogrzeby i dzialalnośó pokaewna

- osobiŚcie - ni€ dotycży

- Wspólnie z innymi osobami: tak
z teto §^ułu osią8nąlem wrcż ż malżonką na dzień 31.12.2019 przychód w lvy§okoś.i 7
olaż do.hód 2.263.zL7,54 zl

2. zaźądzam dzialalnością 8ospodarcżą lubjestem prżedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|eźy podaćformę prawnąi przedmiot dzialalnoścl): nie doty.zy

W spótkach handlowych {nażWa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem .zlonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-restem czlonkiem rady nadżorczej (od kiedy): nie dotyaży

-jestem .żłonkiem komisjj rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego t]^[rlu oslągnąlem(ętam) W roku ubie8łym dochód W Wy§okości: do.hodu nie osi€

vlll.

lnne dochodyosiątane z tytułu zatrudnienia lub innej działa lności zarobkowej lub żajęą z
kwot uzyskiwanych z każde8o tytulu:

Dieta radnegow kwocie 16.10484 zt.

z diety tej pnekazano:
- 70ą(x} il - Klub spońowy Msr..onowianka ;
- 70ą00 żł - o.hotni.za straź Pożama wo§Uchowie
- 70ą00 zł. - Parefia Rrym§kokatolicka św. oica Pio w Msżcżonowie
- 1.300,00 żł - stowarźyszeni€ Kultury Fiży.żnei Fresh w Mszcżonowie
- 1.5fi},00 zł- Kuźnia lnicjałW Wiskitki- pomo. potorże|.om w miejs.owoś.i Gąba

cżynsż za Wynajem lokalu na potneby driałalnoś.l tospodar.zej w§pólnle z malźonką W

- osobiście nie doł.ży
- Wspólnie ż innymi nie doty.ry
z tego tytułu osiągnąlem{ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości do.hodu nie

vll.

3.600,00!t.
Emerytlra malźonkl la 2019rW kwoci€ 20.309,75żł.
Bon waka.yiny malżonki W kwocie 5.000zl (Wytrana W konkur§ie) ,l.
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odrębn€go)
ich związkóW,

żbyciu

993,13zł
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lx.

składnikimienia ruchomegoo Wańości powyźej 10 000 złotych (W prżypadku pojaźdóW mechanicznych

naleźy podać markę, modeli.ok produkcji):

- aamo.hód ośobowy marki B€rcedes-Benz model sL5oo NAT, rok prod.l989łnałżeńska wśpólność

majątkowa,

- 4 zega.ki - małżeńśka wśpólność ńajątkowa.

x.

zobowiązanla pieniężne o Wartości powyżej 10 0oo złoty.h, W tym zaciągnięte kredw i pożycżki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec koBo, w żWiązku zjakim żdarżeniem, W jakiej WYsokości):

-W§pólnie z małżonką za.iągnięty kredyt Wcitlbank na zakup lokalu mieszkalneto wraz

ż prrynaleŻnym miejścem portoiolwm - wysokoŚĆ zobowiązania ż q^. kredylu na dzień 31,12,2019

Wynosi l (M5 61ą88 zt

- zobowiąuanie wobe. spółki ,,Koperski i Wspólnlcy' sp. Jawna w kworie 85.569,80 zł;

-Wśpólnie r małżonką za.i€nięty W 8anku Handlowym kredyt hipotecżny

na zakup mieszkanla wrazż komórka lokatoBką - saldo żobowiązania na dzień 31.12.2019 r,

wynosi 924.114,82 zł;

- zobowiąlanie z t]/tułlr karty kredytowei W kwo.ie 10,051,37 żl

czĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby skladającej ośWladczenie:

Powyż§że oświadcżenie składam śWladomy(a), lź na podstawle art.

nieprawdy lub żatajenie prawdy 8rożi kala pożbawienia Wolności.

Msź.żonóW, dnla 29.04.2020

233 § 1 Kodeku karnego 2' podanie
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