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Uwaga: bO- ,{o vb, ĺ8
1. osoba składająca oświadczenie obowifizana jest do
wypelnienia każdej z rubryk i

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania, należy wpisać !Ę
dotvczry".
3. osoba skladająca ośrviadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, docbodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością
majątkową.
4. oświađczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gľanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież rvieľzytelności pieniężne.
6. \il cz$ci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące
adľesu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
J a, niŻej podpisany, L udom i r J ózeÍ Leszczyńs ki

Urodzony: 07-10-1961r. w Stopnicy

Agencja Restľukturyzacji i Modeľnizacji Rolnictrva w Busku Zdľoju _ Glówny Specjalista

Radny Rady Powiatu rv Busku Zdľoju - Przewodniczący Komisji Finansorvo Budżetowej

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 cznĺłca 1998 r. o samorądzie powiatowym (Dz. U. z200l r.
Nr 142, poz.1592orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr l13, poz.984,Nr 153, poz.l27l,Nr200,
poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie zaĺt.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 110 tys. PLN- wspóhľIasność malżeńska

_ środki pieniężne zgľomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie doĘcry

u.
l. a) Dom o powierzchni: 200 m2, o wańosci 200 000 PLN

tytuł prawny: rvspólwlasność malżeńska

DCZENIE MAJĄTKoWE
Radnego Powiatu

Stopnica, dnia 28-04-2017
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2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry

t5rtuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólno-rolne, powierzchnia: 3,í}bt 5, Ł 5
o wartości: 4oo00 PLN ,1cf1c''5 liLwwwu'w1o.l'Ę u,aJ.,,r,.1ĺ h
rcdzaj zabudo.lľy.i..bq dynek gospodarczy, przechowaln ia, 2 garaże, 2 rviaĘ.

Ęĺtuł prawny 3,WĘ urle rżawa ; 0 r2Żhaws półwla s noś ć m alżeń s ka

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

prrychód_4000 PLN; docbód-1500 PLN

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

1) nieľuchomość gľuntow o pow.0,11 ha na której stoĺ dom wymienĺonyw części II p.l

2) nieruchomość gruntowa o pow.0'32ha

3) nieľuchomość gruntowa o pow.0'14ha

4) nieruchomośé gruntowa o porv. 0,21ha

o wartości: pozl- 10tys. PLN; poz2_ 9tys.PLN; poz3- 4tys.PLN: poz 4_ ótys.

tytuł prawny:

poz 1_ współrvłasność malżeńska

poz2-Ył udzialu, władanie na zasadach posiadania samoistnego' majątek odrębny

poz3_ Yl udzialu, władanie na zasadach posiadania samoistnego' majątek odrębny

poL4- Yl udziału, wspóľwlasność majątek odľębny

uI.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których

uczestnicą takie osoby - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ lDYo udziałów w spółce: nie doĘczy

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry

Ztego Ęrtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób pľawnych lub przedsiębiorców, w



których

uczestnicątakie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niz l|Yo akcji w spółce: nie dotycry

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenk akcji: nie doĘczy

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

v.
Nabyłem (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktĺire podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy

VL
l. Prowadzę działalność gospodarcą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘcry

- osobiście: nie doĘcry

- wspólnie z innymi osobami: nie doĘcry

Ztego týułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

2. Z,arądzam działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście : nie dotycry
_ wspólnie z innymi osobami : nie doĘczy

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

vIt
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki) : nie dotycry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
_jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vrIL



IX.

Składníki mienia ruchomego o waľtości powyżej to.ooo złoĘch (w przypadku pojazdów mechaniczrrych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji):

Peugeot 508 sw rok produkcj i 2o1l- rł{mneó6 1^, r1tiř.lYcĺĺ,,,.r. oł ĺ .h^
Citroen C3 ľok produkcji 2011- współwlasność malźeńskr \

x.
Znbowiązanla pieniężne o wartości 

'powyŻsj 
to.0oo złotych, w tym zaciągnięte kredyý i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zÄarzsniem, w jakiej wysokości): nie
doĘczy

czĘŚĆ B

Powyższe ośdiadczenie składam świadomy, iż nb podstaÍvie art. 233 $ l Kodéksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotności.

Stopnica 28-04-2017
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