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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie oborviązana,jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypďnienia każđej z rubľyk
2. Jeżłli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowanĺa, naleĘ wpisaó '|nie
dotvczvil.
3. osoba składająca ośwĺadczenie obowiązana jest określić przynależnośé poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego ĺ majątku objętego malżeńsĘ nspólnością
majątkową.
4. Ośwĺadczenĺe o stanĺe majątkorvym dotyczy majątku w kľaju i za granĺcą.
5. oświadczenĺe o stanĺe majątkowym obejmuje równĺeż wielzytelności pĺeniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawną w cz4ści B zaś informacje nĺejawne dotycące
adľesu
zamieszkania skladającego ďwiadczenie oraz miejsca polożenia nieľuchomości.

czĘŚl A
Jąniłr,j podpisany, Ludomir JőzeÍ Leszczyński

Urodzony: 07-10-1961r. w Stopnicy

Agencja Restruktuľyzacji ĺ Modernĺzacji Rolnĺctwa w Busku Zdroju

Naczelnik lVydzĺalu

Rĺdny Rĺdy Powĺatu w Busku Zdroju

po zapozľraniu się z pľzepisami ustawy z dnia 5 czswłca 1998 r. o samorądzie powiatowym (Dz. U. z200I t.
Nľ l42, poz.1592 orazz}oD2t.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr l13' poz.984,Nľ 153, poz.l27l,Nr 200,
poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z aĺt. 25c tej ustawy oświadczaĺľ1 że posiadam wchod"ąGe w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
7asoby pieniężne:

- śľodki pieniężne zgľomadzone w walucie polskiej: 90 tys. PLN --l.lo,,, o"'J \n C

- środki pieniężne zgľomadzone w walucie,obcej: 0 pla dr*1\ 
\(- \- papiery waľtościowe: 0 

.Mo' 
dr*1ĺĺ1ť'

nakwoĘ:o ht& doł1.a5 
t^,

n.
1. a) Dom o powierzchni:200 m2, o waľtosci 200 000 PLN

tytuł prawny: współwlasnośó malżeńslĺa



2. Mieszkanie o powierzchni: nĺe doĘczy

Ęrtuł prarłny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo ľolne:

ĺodzaj gospodarsĺľa: ogólno_rolne, powierzchnia: 2r3Ż ba

o wartości: 35000 PLN

ľodzaj zabuđowy: budynek gospodarczy, przechowalnia, 2 gaľaĄ 2 rviaty.

t5ĺtuł pľarłny: 2,1 ha- dzierżarvn ; o,Đahawspóbľlasnośó malżeńska

Ztsgotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w rvysokości:

pľzychód-3500 PLN; docbód_lffi0 PLN

4.Inne nieruchomości:

powieľzchnia:

1) nĺeruchomośé gruntow o pow. 0,11 ha na liŕóľej stoi dom wymienionyw części II p.l

2) nieruchomośé gruntowa o porv.0'32ha

3) nĺeruchomośó gruntoľya o pow.0'14ba

4) nieľuchomośó gľunto$'a o pow.0'21ba

o wartości: pozl- 10tys. PLN; poz2_ 9Ęs.PLN; poz3- 4Ęs.PLN: poz ł 6tys.

tytuł prawny:

pozl- wspó}wlasnośé małżeńska

poz1-YlllilzÍałurwladanie na zasadach posiadanĺa srmoistnęo' majątek odrębny

poz3- % udzĺalu, wladanĺe na zasadacb posĺadania samoistnąo' majątek odrębny

poz4-% udzialu, wspóhľlasnośó majątek odrębny

nr.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których

uczestniczątakie osoby - n^leŻy podaó liczbę i emitenta udziałów: nĺe doĘczy

udziały te stanowiąpakiet większy niŻ10%o udziałów w spółce: nĺe dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalely podaó liczbę i emitenta udziałów: nĺe doĘczy

Ztegoýtułu osiągnąłem w roku ubiegľym dochód w wysokości: nĺe doĘczy

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem pou'iatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w



lftórych ,ff
uczłstlicĄtakĺe osoby - rn|ery podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te staĺrowĘpakiet wĺęlcszy ruŻ1lý/o akcji w spółce: nie đotycĺy

Ztego tytułu osíągĺąłem w roku ubiegłym dochód w wysokoścí: nie doĘczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -tlaleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nĺe đotyczy

Ztego tytufu osĺągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nĺe dotyczy

Nabyłem (nabył mój małżoneĘ zwyłączsniem mienia przynależnego do jego majątku oĘbnego) od Skarbu

Państwą inrrej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľądu terytorialnego, ich aĺiązków lub od

komunalnej osoby pľawnej nasĘpujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaé opis

mienia í daĘ nabycią od kogo: nle dotyczy

\IL
l. Pľowadzę dziďalnośó gospodaľczą(nalezy podać formę prawnąi przedmiot działďności): nle doĘcay

- osobiśoie: nĺe dotycry

- wspólnie z ínnymi osobami: nie dotycĺy

Ztegoýtułu osiągnąłem w ĺoku ubĺegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘc.zy

2. 7Áruądzam działalnoścíą gospodaľcą lub jestem przedstawicieleĺą pďnomocnikiem takiej działalności

(ÍraleŻy podaó formę prarłnąi pľzedmiot dáałalności): nie dotyczy

- osobiście : nie dotyczy

-wspólníe z ínnymi osobami : nĺe dotyczy

Ztsgo tytułu osiągnąłem w roku ubíegłym dochód w wysokości: nĺe dotyc'zy

\rIL
W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółkí) : nĺe dotyczy

-jestem członkiem zaĺz4du(od kíedy): nĺe dotyczy

-jestem członkiem ĺady ĺndzsĺcĄ(od kiedy): nĺe dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tegotytufu osiągpąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vul.
Inne dochody osiągane z tytułu zatudnienia lub innej działďności zarobkowej lub zajęć, z podaniem Jcwot

uzryskiwanych zl<ażÄegobrfufu: zatrudnieniewARiMR 64195,9lť; DĺetaRađn ąo_17E05,96 'Y ł'ck\
\
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składníki mieÍ'i'Ĺ ruchomego o rłar[ości powllljJ l0.oo0 zloých (w przypadku pojazdów mechanicanych

rruleŻy podaó markę, model i rok produkcji):

Peqgeot 508 sw ľokprodukcji 2011-wbsnośó

CĺtroenC!}rokprodulrcJi2003.wspótwlasnośćmalżeńskr
:

x
?Abowtą"ĄÍlia pieniężne o waľtości powyż,ej 1o.ooo złotyctu w tym zaciągnięte l$edyry i poĘczki oraz

waruĺlki, na jakich mstały udzielone (ĺ,obec kogo, w aľiązku z jakim zdaľzenieĺą u, jakiej wysokości): nĺe

đotyczy

czĘŚć B

Powyższe ośwĺadczenie slđadam fiľiadomy, iż na podstawie arL 233 $ l Kodeksu kaľnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy g1ođ kara pozbawienia rľolności.

stopnioa22-&-2016




