
Oświadczenie majątkowe złożone
Staroście Wrzesińskiemu

za rok... NOM...

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,

osobyzarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

w imieniu starosty

Września, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Uwaga:

|. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie

dotyczy.

;. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Wiesława Maria Leciejewska, Kosmala
(imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) 24 kwietnia 1964 r. we Wrześni

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, wicedyrektor

( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja )

 

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnosci gospodarczej

przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U z 2019 r. poz.2399 tj.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r., poz.920 tj.). zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 62.000 zł, własność osobista

  

 

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

 

papiery wartościowe: nie dotyczy, na kwotę: „.....eeas areas awanse anawa rac a00

 

 



  

|. Dom opowierzchni: nie dotyczy

o wartości 8

   

2. Mieszkanie o powierzchni: 52,19 m* ......... Aig jesse o wartości 300.000 zł

tytuł prawny: własność osobista

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy. powierzchnia. ........  

o wartości: .

 

rodzaj zabudowy

  

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „„..e+eses aaa aaa aaa awa w aaa wa ena a0 0a

1. Inne nieruchomości

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: ..

 

tytuł prawny:

  

I.

Posiadam udziały w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

 

udziały te stanowią pakiet wi niż: 10%UdziałóW'W SPÓłCEŻ a + aaoazaOWETA00

Z tego tytulu osiągnąłem wroku ubiegłym dochód w wysokości:

  

Iv.

Posiadam akcje współkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

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

  

Z. tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: „....esees esa aaa raz anawa oaza aaa aa aaa eaten 00a 00000000

V.

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

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorząduterytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub

związku metropolitalnego następujące 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 działalności): nie dotyczy

-  osobiś   

 

Eeee eca nano a...

- wśpólnie zinnymi osabami easyWOWOSoEOGO DYEEPWEZCEA

/. tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: „u.essasa aaa seo e onar a saa a aaa A 00000

2. Zarzadzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy

= OSOBIŚCIE.. „arowsewonzancc sie aNSZORTYOE5E%9

= wspólnież Innymi OSODAŃŃI wssOrawaaYETEEOWO0000

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: „...s+eess area aa anawa oaza aware aaa rana aaa 0000000

VIL

1. w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

9

 



  

- jestem członkiem zarządu(Od Kiedy): „eee aaa ear e aaa aaa aaa aaa a razie 00a

- jestem członkiem rady nadzorczej (od Kiedy): .....sscecececseececevsceceeecscecesesecesessseeeseeeseseseesees

 

-_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..... ‘

 

Z tegotytulu osi   znalem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........ waięzKE aa

 

     

 

 

2. Wspoldzielniach: nie dotyezy

jestem członkiem zarządu(od kiedy): 11.1111... wócteejeię eeeneeeses scene eeeeneeeneennereseescesereneceesseeeseneeeeees

= jestem członkiem rady nadzorczej” (Od kiedy): s....-+csecsseccrcoscrererscscescnnsesersesesscssesevsetestesessenes

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): s. w SKY ZARA Ze0e

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: „„a.sees aaa a aaa waw aaa aaa ona a owo o aan osa 00

3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: nie dotyczy

-_ jestem czlonkiem zarządu (od Kiedy): „.e.eee aaa aaa aa aaa aaa arena ra nn00WCCsaieaasingase

- jestem czlonkiem rady nadzorcze]j (Od Kiedy): ...sscscseecesseeeseveeeenensees aaa owa o oe do ooo 00000 ooo ooo 000000

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): poowiewiniwaw =

Z tegotytułu osiągnąłem wroku ubiegłym dochód w wysokości: „...e.eses see aaa ea wano aaa o aaa ona e aaa ea ao A 00000000

VILL.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanychz każdegotytułu:

dochodyosiągane z tytułu zatrudnienia - 94.677,10 zł, własność osobista

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

markę. model i rok produkcji):

samochód osobowyCitroen DS5, rok produkcji 2014, własność osobista

 

 

samochód osobowy Skoda Octavia, rok produkcji 2018, własność osobista

  

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich

zostały udzielone (wobec kogo. w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

 

  

 

3

 




