
Uiząd Gminy W Dobrzeniu Wielkim

wpły n ęło o n .,,.,,ł.Il .tr]{-,t,,?|22....

ośWlADczEN lE MAJĄTKoWE
radnego 8miny

Nr

Dobrzeń Wielki, dnia 2L.04.2022 r.
(miejscowość)

Uwata:
1. Osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. JeŹe|i poszczególne rubryki nie znajduią W konkretnym prrypadku zastosowania, naleźy Wpisać "nie dotvczv''.
3. osoba składaiąca oŚwiadczenie obowiązana jest określić prrynaleźność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dołczy majątku w kraju i za tranicą.
5. oświadczenie maiątkowe obeimuje róWnież Wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwladczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiącego ośWiadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

......Łukasz Franciszek Lazik......,,....,nazwisko rodowe Lazik............,...,
(imiona i nazwisko oraz nazwi5ko rodowe)

urodzony(a)... 01.08.1984... W...opolu. ...

...MEB TECHNlcAL GMBH sp. z o.o. oddział W Polsce

ul. Głogowska 41

...45-315 opole .....................

.pracownik biurowy

- 
:::::: :::::::::::::::::::: : ::]]j|l ]lill ii l?iJi,ill;_.

- papiery Wartościowe: .....NlE DoTYCZY

na kwotę: .....................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2]. sierpnia L997 r, o o8raniczeniu prowadzenia
działalności
gospodarczej przez osoby petniące funkcje publiczne (Dz. U, z zou r. poz. ].393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z 2077 r. poz, L875|, zgodnie z art. 24h tej ustawy
ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mó,i
majątek odrębny:

l.
Za5oby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: .....81.456,34PLN..............



t. Dom o powierzchni:...NlE DoTYCZY", m2, o wartoŚci: """"""""""", tytuł prawnY; """"""""""""""",
2. Mieszkanie o powierzchni: ... 67,gJ.,. m2, o wartości: 210.ooo,oo PLN tytuł prawny: ,..współwtasnoŚĆ z

3, Gospodarstwo rolne:
rodzai gospodarstwa:... NlE DoTYCZY"" ...,.., poWierzchnia

twul prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym przychód idochód w

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ,.. NlE DoTYczY"""

o Wartości:

tytuł prawny: .,,...

lll.
eosiaoam uaziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

... NlE DoTYcZY......

udzi aly te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spótce:

Z tego tYtutu osiągn ąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości

lv.
poriad"m 

"kcj" 
w ,półkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcii

... NlE DoTYcZY......

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

;i;;;i;iń;; iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Nabylem(am) (nabył mój małżonek, z WYłączeniem mienia

oO ik.rUu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,

związków komunalnej osoby prawnej lub związku metropoli

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę

przynależnego do jego maiątku odrębnego)

jednostek samorządu t€rytorialnego, ich

talnego następuiące mienie, które podlegało

nabycia, od kogo:... NlE DoTYcZY""""""""

Vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i prżedmiot działalności)

... NlE DoTYCZY......

- Wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości

rodzaj zabudowy:



laruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ... NlE DoTYCZY...........,,,.,,...

- osobiście ...,

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: .....

vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);... NlE DoTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):....

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spóldzielniach:
.,. NlE DoTYczY.................

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

NlE DoTYCZY.....

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

vlll.
lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .., dochód z tytułu umowy o pracę 76.402,37 PLN

dieta radnego:... 7.872,00 PLN..

lx.
składniki mienia ruchome8o o wartości powyżej 10 ooo ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ...WV Passat cc 2008r. (WspółWłasność)

- wspólnie z innymi osobami

I

-jest€m członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

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

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



, oYoTA Auris 2oo7r. (własnośĆ żony)

x,
zobowiązania pieniężne o

warunki, na jakich zostav
wartoŚci powyżej 10 ooo złotYch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysokości):

... NlE DoTYCZY......



czĘŚĆB

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art,24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U,z2078r.:poz.994,

1000, 1349 z pozn. zm.\

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym |Dz.U,z2018r.: poz.gg4, 1OO0, 1349 zpózn,zm.|

Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

il.gb*.waźd....Z.:L.O_k./ł_żz
(miejscowośc, data) dpis)

nieprawdy lub zatajenie prawdy grożi kara pozbawienia wolności,


