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ośwleoczENtE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

Rabka-Zdrój, dnia 03.03.2O2l r.

Uwaga:

1. osoba

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
JeżeIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".

2.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników
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.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawarte są lnformacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Bartosz Leksander, Leksander
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01.01.1984 r. w Rabce-Zdroju
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zaryte t4la,34-7O0 Rabka-Zdrój, Prezes Zarządu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się

z

przepisami ustawy

z

dnia

5

czerwca 1998

r. o

samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2018 r, poz.995 t.j.), zgodnie zart.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.,

Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 9 000 zł małżeńska wspólnośćmajątkowa
środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

ll.

doĘczy m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 41,19 m2, o wartości: 289 000 zl
tytuł prawny: własnośćobjęta małżeńską wspólnością majątkową
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości:nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
.
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia 2125 częściudziału w działce o powierzchni0,0322 ha
o wartości:23.370,00 zł
tytuł prawny: współwłasnośćobjęta malżeńską wspó!nością majątkową
1. Dom o powierzchni: nie

lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych

2.

z

udziałem powiatowych osób prawnych

lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż IO% udziałów w Śpółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy
posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

lV.
1, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych
osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta
akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż to%akcji w spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w
wysokości:nie dotyczy
2, Posiadam akcje w innYch spółkach handlowych
- należy podai liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochódw
wysokości:nie dotyczy
V.

NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego)

od Skarbu

Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich

związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropólitalnego
następujące mienie, które podlegało
zbYciu w drodze Przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo: nl"

aoty.ry

Vl.
1" Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście:nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: nie dotyczy
2,Zarządzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie
dotyczy
- osobiście:nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie
dotyczy

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zaryte t4la,34-7aa Rabka-Zdrój
- członek zarządu
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia
35A, 34-4oo Nowy Targ - rada nadzorcza
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): od 01.07.2017 roku
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): od 19.06.2019 roku
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Zaklad Wodociągów i KanaIizacji Sp. z o.o.: t67 7O0,0O zł małżeńska
wspólność majątkowa
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: 6 O55,o4 zł małżeńska
wspolnost majątkowa

Vlll.

lnne dochodY osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
DietY Radnego Powiatu Nowotarskie go 22 546,68 zł, malżeńska wspótność
majątkowa
Najem lokatu mieszkatnego 15 600 zł, malżeńska wspótność maljtkowa
świadczenie wychowawcze 500 Ptus 12 000 zł, malżeńska wspoiiose majątkowa
SPrzedaŻ samochodu Opel Mokka 2OL3 r.,43 000,00zł, małżeńska wspótność
majątkowa
SPrzedaŻ samochodu Opel Meriva 21tl r.,18 000,00zł, malżeńska
wspótność majątkowa

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 oo0 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

OPe! Mokka 2013r. od L4.07.2O19r. do 08.02.2020r., małżeńska
wspólność majątkowa
OPel Meriva Z0t1r. od22.t0.2O19r. do 20.t0.2O20r., malżeńska wspólność
majątkowa
Volkswagen Passat 2015r. od 02.03.2020r., małżeńska wspótność
majątkowa
Mercedes ML 350 2oo4r. od 05.07.2020r., małżeńska wspótność
majątkowa
Rower eMTB Focus JAM2, małżeńska wspótność majątkowa
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x.
Zobowiązanla PlenięŻne

o wańości powyżej 10 @O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakiń zostałY udzietone (wobec kogą w związku z jaki,
ia.rr"nń-r, i"l.ri.i*.okości):
f,redYł hlPotecrnY na ralrup mleszkanla w aańku spaobetń w m!łonce
oz.rrJorz r. do
10,1t,2037 r, w wYeokoŚct 2!i9 Ofir,m d, pozostało ao spłaty zrd
320§6 rł małżeńska wspólność maiątkowa
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