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

POWiatU, OSP*"' -'.-'.>ri-'-a'-ai i -Tłnnk^ organu zarządzającego powiatową osobą prawną
zje administracyjne w imieniu starosty1

RPU/S7123/2017
Data:2017-04-2S

.; p _-f. wy.9^da'dnia 26.04.2017 r.
/- t "L>^~ ^ftij^co^ość) l

fUwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego-Z4>ra*dg,! starannego l.zupełnego wypełnje-
nią każdej z rubryk. * ~--1--J'

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

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów j zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju l za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Piotr Deniszczuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14 maja 1959 r. w Wólce Tarnowskiej

Starostwo Powiatowe w Chełmie - Starosta Chełmski
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

LubtlsU Ur2(d WojewództTw LuUinje
*)fUlne<a>jlihnJ^,ijito(ij,j(^yj^
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WPŁYNĘŁO

??-??-p-ozf?a"'u.slę z, PrzePlsami "stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby peiniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 162,
P02' 1126 z1999 r. Nr49 póz. 483, z 2000 r Nr 26, póz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy^z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 oraz z'2002 r. Ńr2sT
poz^220' Nr 62' p°2'558'. N.r 113' p02-984' N'' 153' p02' 1271. Nr 200. Poz- 1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowe! lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 11 000,00 zł małżeńska wspólność majątkowa
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: 160 m2, owartości: 200 000 zł , tytuł prawny: własność,

małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarsfaro rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia: 147,2000 ha

o wartości: 3 000 000,00 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku_ubiegfym przychód i dochód w wysokości:



- prrychód 109 206,71 zł, koszt 140 665,60 zł, strata 31 458,89 zł
- dopłaty z ARiMR : przychód - 144 475,66 zł, dochód -144 475,66 zł
- pomoc de minimis - przychód - 3 027,92 zł , dochód - 3 027,92 zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

III.

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiąg nątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.

N,ab^^m)^byLm3i.małzo"e^^wyteczenie.m.mienia P^ynateżnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
^,np>TlTT;"^,neLpals^owl.°soby.prawneL Jednostek sam0^
s^s^^ępweJme;"e;°tóóre"'p^9asl=WL^^S^zwl^ ^^
Nieruchomości rolne:

l) ^'°,4,80,ha w w°'roTarnows.kiej.gm- Wierzbica nabyte 16.10.2007 r. od Gminy Wierzbica,
25'0000 ha w chylinie gm- Wierzbica nabyte 22.08.2Ó05r. od S-karbu Państwa''ANR'"'*""'

^! 51'7^00 ha wchutczu 9m-.sawi.". nabyte' 19 .01.2008r. odl Skarbu Państwa'-~ANR,'"
5<5921.I1a ^z'g-runtu wwolce Tamowsl<iej, Tamowie.Chylinie gm. WierabTca nabyte 19.06.2008r.

-ANR, ~ /-- .-.-----..

^i i'543i r3 w,Ta"'owie'gm- wlerzbica . nabyte 27-°9-2000 r. od Skarbu Państwa -ANR ,
i,1100 ha w Wygodzie, gm. Wierzbica nabyte 07.05.1999 r. od Skarbu Państwa -ANR.'

małżeńska wspólność majątkowa

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

2 tego tytułu osiągnątem(ęfam) 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

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



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

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

- 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 osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność 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

Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

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

- dochód z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Chełmie -166 940,39 zt
- inne źródła - 50,00 zł
- dochód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych - 21 144,60 zł

IX.

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

1. Agregat uprawowy SYNKRO , rok produkcji 2013 r. wartość - 43 000,00 zł,
małżeńska wspólność majątkowa.

2. Kombajn zbożowy CLAAS Tucano 440i, rok produkcji 2015 r. wartość - 600 000,00 zł
małżeńska wspólność majątkowa.

x.

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

1. Bank Pekao S.A. Oddział w Chełmie - kredyt hipoteczny na zakup domu w wysokości 112 820,00 zł
zobowiązanie wspólne z żoną

2. GetinBank Oddział w Chełmie - kredyt na zakup nieruchomości w wysokości 49 833,52 zł
zobowiązanie wspólne z żoną

3. Idea Leasing - całkowita kwota pożyczki na zakup kombajnu 728 000,00 zł, kwota pozostała do
541 226,42zł
zobowiązanie wspólne z żoną

4. Agencja Nieruchomości Rolnych - zakup gruntów rolnych, kwoty: 59 800,00 zł, 69 768,00 zł,
128 300,00 zł,
zobowiązanie wspólne z żoną
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Wygoda.dn. 26.04.2017 r.
(miejscowość, data)

.^.^sg^'^''-^^
(podpis)

Niewłaściwe skreślić.

' N'e-d°tyczy-działaln°ści wytwdrczeJ w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieizęcej, w formie i zakresie gosDodar-
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


