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Stopnica, dnia 27 -04-201 5

Uwaga: 13oÚf/í/ *'()'"l-'ll /'^',(
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest'do zgodnógo z pľawdą, starannego i zupelnego
wypelnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania, nalezy wpisać ''nie
dotvczv".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okľeŚlić pľzynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodórľ i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością
majątkową.
4. oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelności pieniężne.
6. W części Á oświadczenia zawaľte są infoľmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące
adľesu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, nizej podpisany, Ludomiľ J,őzef Leszczyński

Urodzony: 07-10-1961r. w Stopnicy

Agencja Restrukturyzacji i Modeľnizacji Rolnictĺva w Busku Z,droju

Naczelnik Wydziału

Radny Rady Powiatu w Busku Zdroju

po Zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorądzie powiatowym (Dz. U. z200l r.
Nr I42, poz.1592 orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr I I3, poz.984,Nr 153, poz.127|,Nr 200,
poz. 1688 i Nr 2l4, poz' l806), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

_ śľodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 tys. PLN
_ środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: 0

_ papiery wartościowe: 0

na kwotę: 0

II.

l. Dom o powierzchni: 110 m2, o waľtości: 120000

tytuł prawny: 1/3 wspóhľlasność żony, postanowienie sądu.
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radnego powiatu



2. Mieszkanie o powierzchni: ó7 m2, o waľtości: - 100000 "łi l {,_
tytuł prawny: użyczenie \

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólno-ľolne, powieľzchnia: l'74ha

o wartości:35000 PLN

rodzaj nbudowy : budynek gospodarczy, przechowalnia, gaľaŁ wiata

tytuł prawny: 1,63ha- dzierżawa; 0,11ha wspólwlasność małżeńska

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

pľzychód-3500 PLN ; dochód-1000 PLN

4. Inne nieruchomości:

powieľzchnia: 1) nieľuchomośó gruntowa o pow. 0,50ha na której stoi dom wymienionyw części II p. 1

2) nĺeľuchomość gruntowa o pow.0'32ha

3) nieruchomość gruntowa o pow.0'l4ha

4) nieruchomość grunto\ťa o pow.0'21ha

o wartości: pozĺ- 15tys. PLN; poz2- 9tys. PLN; poz3- 4tys.PLN; poz.4- 6tys.PLN

tytuł prawny:. poz,l- 1/3 wspóľwłasnoŚć żony, postanowienie sądu

poz2, poz3_ Ya udzialu, wladanie na zasadach posiadania samoistnego' majątek odľębny.

poz4- % -wspólwłasność majątek odrębny

IIL

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób pľawnych lub przedsiębiorcÓw, w

których

uczestniczątakie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry

udziały te stanowiąpakiet większy niż10Yo udziałów w spółce: nie doĘczy

Ztego týułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld w wysokości: nie dotycry

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: nĺe dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których

uczestniczątakie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotycry

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ lÜyo akcji w spółce: nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: nĺe doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem (nabył mój małżon ek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skaľbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podIegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis

mienia i datę nabycią od kogo: nie dotycry

vI.

l. Prowadzę działalność gospodarcą (na\eŻy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry

- osobiście: nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami: nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotycry

2. Zarządzam działalnością gospodaľcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę pľawną i przedmiot działalności): nĺe dotycry

- osobiście : nĺe dotycry

.- wspólnie z innymi osobami : nie doĘczy

Ztego týułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nĺe doĘcry

vII.

W spółkach handlowych (nanłą siedziba spółki) : nie doĘcry
_jestem członkiem zavądu (od kiedy): nie dotycry

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nĺe doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

vnI.
Inne dochody osiągane z ýtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwany ch zkażÄego tytułu: zatrudnĺenie w ARiMR _ 64072,97; dieta radnego - tzgg,gg

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

naleĘ podać markę, model i rok pľodukcji):

Peugeot 508 sw rok produkcjiz0ll _ własność

Citroen C3 rok produkcjĺ 2003_ współrvlasność malżeńslła



x.
7-obowiapnia pienięäre o rvaľtości powyżej t0.ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

waľunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzsĺlien, w jakiej wysokości): nie

dotyczy

Cz,nŚć'n

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233

nieprawdy lub zatajenie pľawdy gľozi kaĺa pozbawienia wolnoścí.

g 1 Kodeksu karnego. za podanie
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