
ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
Członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

'Ufąd Gidluy t. l}ohżldt

!1l 2 B. l{vjl. 2c?? Chróścice..,.,,, dnia 31.03,2022....r
(m iejscowość)

osoba składająca ośMadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego Wypełnienia
każdej z rubryk,
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią W konkretnym Prźypadku zastosowania, nalą Wpisać
"nie dotvczy".
osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić prrynależność poszczególnych składnikóW
majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
ośWiadczenie majątkowe obejmuje równieź Wieżytelności pieniężne,
W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośMadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

Uwaqa:
1.

2,

3.

czĘŚc A

ja, niżej podpisany(a),..... .. . . ,,.,. ..

urodzony(a)..,,.,..,,,..,....26"l 2,1 968 r

Bogdan Szczepan Lechowski (Lechowski)
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

4.
5,
b.

''''..':'''::'.:':.'..'':.':'..;i.ńy;;k;.!]3ł,.fl.ii.il'l.....'..'..'.'....'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 180 Euro

nie dotyczy

na kwote
nie dotyczy

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. ż399)
oraz usta\ĄT z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz, 7'l3póż.zm.),
zgodnie z aft. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej
wspólności majątkowej
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej.......,,.,.,1B349,79 PLN,.,,,,.,,,,.,,,.,,,.,..

- papiery WańoŚciowe|..
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1. Dom o powiezchni: ..170 m2 na działce o pow, 0,0528 ha, o wańości: .,,490 000 PLN.., tytuł

prawny: akt wlasności- małżeńska wspólnośó majątkowa

bom ó powiezchni: ..7,1,30,...., m2 na działce o pow.0,1054 ha, o wańości: ...250 000 pLN... tytuł

prawny: akt własnośc! maŁeńska wspólnośó majątkowa

Rpartjment o powiezchni o 52,6 m2, o wańości 70500 pLN.,.. Tytuł prawny : akt własności _

wspóhMasność z synem

2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy o wańości: nie dotyczy tytuł prawny: ......nie dotyczy"""

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ,.,........,,.,nie dotyczy ...,....,....,..,,., powiezchnia:

o wańości:,....,..,...
rodzaj zabudowy: ,

..,.,.,,....,nie dotyczy .,.,..,.,..

.,,....,,,,..,.,..nie dotyczy..,.....,,

tytuł prawny: ......,.,,.,,,..,..,.,.....,nie dotyczy.,.,..,.,,...

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wyso

4, lnne nieruchomości:

kości: ...nie dotyczy.,...

powiezchnia: .,..,.,.,,.,,,,.,..nie dotyczy .,.,,..,.,....,.,,.,.,,..,

o wańości: ,.,..,,,.,, nie dotyczy,,.,..,,.,

tytuł prawny: ,..,,,..,.,,.,,.,nie dotyczy.,...,,.,,.,,.,.,....,...,,.,.,

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:

.nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji

...,.,,...,...nie dotyczy

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

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

V,

drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo

.,.,,.,.,, nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skaibu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków,

komunalnej osoby prawnej |ub związku metropolitalnego następujące mienie, które pod|egało zbyciu w
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lll.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.,..,,,..,.,,.,......,

..,.,.,....,nie dotyczy

lV.



1 . Prowadzę działalność gospodarcząz (na|eży podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście
,nie dotyczy
nie dotyczy.

- wspólnie z innymi osobami .....,,,.,.,, nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód idochód w wysokości| .,.,nie dotyczy,.,,.,,..,..

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podaó formę prawną i pzedmiot działalności): ,,...........nie dotyczy..,.....,...,..,..,
- osobiście nie dotyczy,..,,...,.,,...
- wspóInie z innymi osobami ,....,....,..,.,...nie dotyczy

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

Vll.
1 , W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

Prowod sp. z o,o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 09.'l2,2015-Prowod sp. zo.o.

-.jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,.,.., nie dotyczy

nie dotyczy- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem dochód w wysokoścj: 21 6498,1 9 PLN za rok 2021

2. W spółdzieIniach

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy.,.....

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,.,.,,.,.

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

3, W fundacjach prowadzących działa|nośó gospodarczą
nie dotyczy.,........

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,..,,....,.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,.,..,....... nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,,,.,,.,.. nie dotyczy

3

nie dotyczy

1-::"]:::::*:,1*:,un,]-,.l::::::1"::::::li,,llxij;,,,,,,,,,,,



ne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu

nie dotyczy

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

Volkswagen Tłoc Advance - rok produkcji 2020 - 90000 zł .- małżeńska wspólność majątkowa

x.
Zobowiązania pienięźne o wańości powyżej ,10,000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

^":" :::::]:::1l ::-::l ', ::Ffffi! j}#lx,-:Ti:,?:,:i ,,ił;?-trr::::: 
: ::::::
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czĘść B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2oI8 r.: poz,gg4,
1000, 1349 z pozn. zm,|

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie
8minnym (Dz.U,z2oI8r,: poz.994, 10oo, 1349 z pózn. zm.)

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 
,l kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(podpis)
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Chróścice 31.03,2021 r.

(miejscowość, data) Węł4 /p/*,//)

1 Niewlaścjwe skrcślić,
, Ńiu oovirioiiułulnoc.l ,ytwórczej w rolniclwie w zakresie produkcji rcślinnej i zwieźęcej, w fomie izakrcsie gospodaBtwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych §półdzieln i mje§zkaniowych,


