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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
rad nego powiatu

Koło, dn la '!!. ~: ..1.~~.y:.y 11-
(mie)scowoM)

Uwaga:
1. O,soba składająca ośwjadczente obowiązana j&st do zgodnego z prawdą, starannego
izupełneg,Q wypełnien ia kai:dej z rubryk.

2. Jeżeli posz.czególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy
wpJsać ••nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowjązana jest określić przynależność
poszc:lególnych składników majątkowych., dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego imajątku objętego małZ.eńską wspólnością majątkową.

4. Ośwladc~enie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadcmnie o stanie majątkowym obe:jmuj,9 równieJ. wierzytelności pienię:f:ne.
6. W części ,A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje

niei'awne dotyczące adresu zamleszkania składającego oświadczenIe oraz mi,ejsca
połoten ia nieruch omoścł.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(B) I Dorota ijl,{eczorek Leśniewicz

(imiona f nazwisko oraz Tla2W,SkO rod'owe)

urodzolly(a) 31.08.1970 r. w Turku

......,..Powiotowa i MiejSka Biblioteka Publiczna w Kale - starszy kusfosz - instruktor,

(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja,)

po zapoznaniu się z p,rzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 f. Nr 23, poz, 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, paz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 25c tej ustawy
oś ••."uadc:zam, ze pos!adam wchodzące w skład matteńskie] wspóll10śd majątkowej lub stanowiące

m6j m ajątek odrębny:

I.
Zasoby pieniętne~
- środki pienię~ne zgromadzone w walucie polskiej:

- ktJ.nfoosobiste: 342~Jl

- środki pienięZne zgromadzone w walucie obcej: , nie dotyczy

- papiery wa.rtościowe: nie dutyczy na kwotę: nie dotyczy

II.
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1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2• o wartości nie dotyczy

tytuł prawny: ._..... nle dotyczy

2. Mies%kanie o powierzohni: ..... nie dDtyczy m2, o wartości: .... nie dotyczy

tyruł prawny: ... nie dotyczy

3. Gospod arstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .... n;e dotyczy I powjerzchnia: me dotyczy

owaności: nie doryczy rodzaj zabudowy: "' .. nie dotyczy

tytu~ prawny: _ nie do fyay

Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przyoh.6d idochód w wysokości: ..nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powie:rzch nia:

- dziotko - 0,51 ha

- aziatko - 2,95 ha
o wartości:
-2000zł

- 45000 zł

tytuł prawn y: wspalnota małZeńsklJ

Ul.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osotJy - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

_.....nie dotyczy

I..u;łdały te stanowią pakiet większy nit 10% udziałów IN spółce: ..... nie dotyczy

Z tego tytułu o.siągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochOd w wysokości: .... nie dotyczy

Po,siadam udziały w innych spółkach handlowych - na!e.ty podać liczbę i emitenła udziałów:

..nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie dotyczy

~v.
1 . Posiadam akoj e w spółka ch handlowych z udziałem powiałowy,ch osób prawnych Iub

przedsiębiof-Ców, w których uczestniczą takle osoby - n'al~y podać liczbę I emitenta akcji:

r2
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....nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .... nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam),w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy

Posiadam akcje w inflych spółkach handlowyoh - nalsZy podać liczbę i emit.enta akcji:

.,nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wySOkO!;;Oi: ... nie dotyczy

V.
Nabyłem (am) (nabył mój malt2:onek. z wyłącz,eniem mienia przyf1ależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarou Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytoria~nego. ,rch związków lub od komunalnej osoby prawnej następująoe mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

..... ,nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot ~rałalnośd):

." ...nie dotyczy

- osobiście ..... nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami ... nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roiku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ..nie dotyczy

2. Zarządzam działaln ości:ą gospodarczą ~ub jestem przed stawi ciel em. pelnom Don ikiem takiej

działalności (f'1alezy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..nle dotyczy

- osobiście .... nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami .... nie dD'lyczy

Z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doohód w wysokoścf: .... me:dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkO: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nad20rczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyj naj (od kredy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną,łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy
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VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub Innej działalności zarobkowej lub zaj,ęć.

2 podaniem kwot uzysKiwanyoh z każdego tytułu;

- z 1yti.Jlu zatrudnienia: dochód - 60143,39: przychód - 61478,39

- ZI./S : 6871,72'

- dieta radnego -15550,79

IX.
Składn! ki mienta ruchomego o waności p~ej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalety podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x_
Zobowiązania pienrężne o wartości powytej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakiclf1 zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąZ!'kuz ja'kim zdarzeniem, w jakiej

wysokości) :

- kredyt hipoteczny, budowa domu, współkredytobiorca - 173600,001 Lr9b l[JJc
- kredyt na ptJ'trzeby własne, wspólkredytobiorca - 8694,16

m



CZĘŚĆ B
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mri\Q /~.5. O~I. /).0 A~.~.~ , --- , ~•...... _- ~ ------ ..
(miejscowość, data)

J:ON()~...,....LOtl.e~~
(podpis)
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