
STARS
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

czkłnkazanądu powiatu, sekretarza powiatu, skartmika potriatu, kieromiika jednostki oroanizacvinei
BwpB"*rtu'ooso!5fnI3fa^^ic??"IM CTSa°" ""ytaaącego po><atową osobą prawną

' ^ ^ " oraz osoby wydającą decyzje admmistracyjne w imieniu sterost/

Chełm, dnia 31.01.2017 r.
dnia

Uwaga:

1 ^^^^^aś*ud ^fe<rtml"^Mj^toz9°d 90ZPralw^^ran^°lTl>l"egowypehiie-
2. Jtóeli poszczególne rubfyki nie znajdują w konkretnym |>zypadku zastosowania, należy wpisać "nie doty-

3' ^tohs d5qSlo&*rtad°CTie.ob"*ri?ana Jest określić p°y^te>""ść poszczególnych składników mająt-
S!*2Sh' dochod6w ' zob°<*Fiya" do mająUiu odr?bnego"i majątkui oyętego'nS?efeiq''trepó'tauScią^

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie majątkowe obejmuje również trierzytelności pieniężne.
w°^AOŚ""ad°'e"a zawarte ^ i"fo'macje jawne, w części B zaś informacje nfejawne dotyczące adre-

miejsca położenia nieiuchomosci.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Jolanta Krop Bochen,
(mnjona (nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.05.1963r. w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Dyrektor PUP
(miessce zatnidnienia, stanowisko (ufa fynkqa)

POJapaTa"u-się_ZJ*2ef"sam "stawy zdria 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
spodafcei_p'z^osoby.pełnią<:e-ft'"l(^e.P"blk:zrre <DZ ° Nr 106. P<" 6?97z-i998 rr"Nr"lT3"'poz~77i"i" '1^~
.P^J.126.z.-1Mlr;N.r49"po?L483-z2000.r.Nr 26.. P°z 306 oraz z 2002 r: Nr 113: póz: 984 l Nr W. poz~1806) o^z
"ste*y,S d"la^.cremra-1998 r o samofządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142rpoz~1592"oraz'z'2002"r'"Nr"
p<E"22,°..Nr62;J'oz: 55<LNL113' P°Z-_984'.NI;153.' P02 1271. Nr 200. póz: 1688T 'M.~'pai^8Q6'l,'zgodm
^1^5^1""stewyjS"adcza"1- że Posiadam wchodzące w skład mattenskjej'wspoinośa maiątkowej iuab""s^

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 17000 z).
- środki pieniężne gromadzone w waiude obcą: nie dotyczy

^.-pap'ery wwtosfaawe Jednostki "czestnidwa w (unduszach inwestycyjnych, na kwotę 27000 zł. małżeńska
tOM/3

na kwotę:

n.

1. Dom o powiefzchni: 220 m2, o wartości: 350 tyś. zł tytuł prawny: wtasność, małżeńska wspólność majątkowa
tytuł prawny: nie dotyczy2- Mieszkanie o powierzchni: m . o wartości:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytuhi osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

1^



4- Inne nienjchomośd:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości:

tytuł prawny

m.

Posiadam udziały w spółkach handtowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów;

nie dotyczy

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

Z tego tyluhi osiagnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akqe w spółkach handlowych - należy podać Ifczfaę i emitenta akqj:

nte dotyczy

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

Z tego tyhriu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, fch związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej 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
osobiście

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytuhł osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

1- Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pizedstawkaetem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tyluhi osagnątemfętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

VII.

1. W spółkach handtowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

.Jestem cdonkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiągnątem(ę!am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytuhi osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



3- W <undaqach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem cdonkiem rady nadzorczą (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjną (od kiedy):

Z tego tytuhi osiagnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z lyhihi zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytule 83405.96-zł z tytuhi pracy, SfflOfle-zł z innej działalności zarobkowej

^ y^o^ ^T->'
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ztotych (^ przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkqi) samochód osobowy OPEL CORSA D. rok prod. 2007, 17000 zł, małżeńska
wpólnota majątkowa

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zkrtych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 22-100 Chełm, ul. Wincentego Witosa 13

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1.22-100 Chehn. ul. Wincentego Witosa 13

2.

3.

4-

f^-1



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a$. iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zaiajenie pranmty grozi kara pozbawienia wotaośd-

Chehn.31.01.2017r- iQ^-Tjti.L..:^&0,

Niewłaśdwe skreśbć.
Nie dotyczy działatnośd wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiefzęcęj, w fomiie i zakresie gospodar-

shwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spókŁae&ii mieszkaroowych.

r^-A

\\Q


