
.STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE.
Biuro Starosty
WPtYMFtO

dnia 2 l -Oł- 2017

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

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajęcego powiatową osobą prawne
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

..<5mAl..............,dnia^:.fó(L
(miejscowość)

Uwaga: /

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnie-
ma każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie dnty-
sad".-

3. Osoba sktadajęca oświadczenie obowiązana Jest określtó przynależność poszczególnych składników ma-
jętkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majgtku obiftem małżeńska wsDóinościa ma-
Mikową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i 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 ad-
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

t

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ............t?:.^.lrY..Ł..........^"W6^^.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...........^.,.M.^.ft...Jlll..S:............................ w .........M.^.U.SZC? U
..:.^.r^.^^.i?o.......?.<^.M.O.^^......^.....<::^^..(^..i..?.

...Z:.O^.......I?^.! ŁIOI^......<^Ł.^..^^......O?E.c^??.^...,......t^.^^^
?...Q^?.C^.^^^........(Y^.^.^HQ.^.':^<:1&.^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub hinkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
spodar°ej przez °sot>y Pet"i^e tunkcje publiczne <Dz. U. Nr 106, po2. 679, z 1998 r. ŃrTl3,po;'.715iNr162,
poz^T1126, z 1999 r. Nr 49, póz. 483, z 2000 r. Nr 26, póz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 i Nr 214, póz. 1806) oraz
ustawy z dnia_6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23.
POI12>2-°-Nr62'p°z 558'Nr 113- p02- 984.-Nr 153- p02-127'1- Nr 200. póz. 1688'iNr214, p"oz.-1806)7zgodnre
z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności maigtkowejlubsta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .i.lG....S?Sl^.^h..

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..........jLr.t?-......,E?C;ty..C.%<^.

- papiery wartościowe: ^Tt?Z3^5:C2^

na kwotę:



n.

1. Dom o powierzchni:.................. m2, o wartości: ........7................ tytuł prawny: ...K.l.^......E>QX"fl..Q?.;./.
2. Mieszkanie o powierzchni: .^1. m2, o wartości: ^?CW,W (yiut prawny: .i^.c.\CQOll:S>lS..^..
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:............. f^l.^.........?i>.c:.^i.^.]^i.......................... powierzchnia: ...........^7"
owanoźci;....................................C<^?.......,.??.Q^..C^LC..
rodzaj 2abudowy:......................C&.E.......?).O^.CJyi...........
tytuł prawny:.....................................(y"l.?;........5)SD/.e.%d..
Z tego tytutu osiągriątemfętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierachnia:............................}Xk?.......;?>.!gl^..QZ^f..

o wartości:

tytuł prawny:

^E......i?.<Z^.cvl.

..(V!.?........D.C)I<1C(L?^..

III.

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..............i"(.?.?.......?.??^LY...C.?.y.

Z tego tytułu osiągngtem(ętam) w roku ublegtym dochód w wysokości: ...........'Cf.l.^:.......'S'.<Sl^f..?'..^f..

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podali liczbę i emltenta akcji:
...................................................................................!IM?......??.&>XI..C^..

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ....................CC.L^;...J^.!&.L"I1.C.]S^.

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ ^i?........i:?.'2.I?..?.'?Ćr.
v.

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majgtku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-
nią i datę nabycia, od kogo: ............................[^j,?"...j>..'S.l^f.?.?:^..



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
ffl/E OOT^CW /

-osobiście.................................. G.'?......?>??.~^C_Ł^

- wspólnie z innymi osobami ..........................H.L?>...-Dy23"^.?%h(.

2 tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...............'^.

2. Zaiządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności
(należy podaż formę prawną i przedmiot działalności): ..............lY.i.?......,.&..<2I.l(..C.?^ti,

- osobiście .(YA?.

- wspólnie z innymi osobami .....................?LLE.......E?O.I."J.

Z tego tytułu osięgnętemlęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vn.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...............IXlfc........X20?"l.<?:!^y..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............ff.L^......?>?:?X21'..S%Ć/..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...............pU?......:&?lT"f.CS^(.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................Of.^E.......^?'i2l,^..??'

Złego tytułu osiągnąlemfęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: ................................Tfi?.......??fi.U..C..'Ły..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................Cł.!?........^:>.OQ..?.?^..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .................?f..[&.....^,i'Sl^i.?&^!..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................Cf.<:R;.......D.°T^..C..%^.

2 tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.-----------.............................?(.l;?........&c?(.CM..

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................pl.l.?........l2.<?.Ty^C^Y

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........Sf.SL......<30r^..S.^..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........H.!.>;......$?SX^C^.M.

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...JK1?......C>S2Q.C:^,

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej jdziatalności zarobkowej lub zajęć, 2 podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: ........^J.....R.^AŁ4..92.....?*.^It(!C.ł^..........'Z... "TY LŁ-;fr L./
.....^I..^^.Cf".^^. ^.. SlĄjRx^SI^^^^^
.....^.i.....^.^.^?.....^<:l:<C^_^(j^^S^^^

OL

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 riotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): .................C(.Lk......?OZ^.S.^l..

x.

^^w^ra""'a.?ieni!?"e°.wartości.powyże'10 00° zto<ych-w .ym "ciggnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec lu>go;w'zw<pku z7aMm'zdaTnfem^^kTe?I^oto^r.^'.t'raz.warunK1'
.............. J i5..2S..l^ y .^.^"c>jY.(^^^^^^ ^^^^
.....:........^&.^..^.^.f.......^./.ES.ź..^..6..Q(L^...Z^XM^^
................ri....?^^^C^......^,..^......Z6i^.^&^^ńiZ6^"T'"



CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby sktadającej oświadczenie: .....s.?..T.d.t?.c).......Q^?.Ł!lL
..^L......?.<.k^.si^.EOc ' .^fa"l1f'^'

Miejscepotożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II czgści A (adres):
i.......C^?.^.j......l^....ff;fclu.&i.^.G.o.'"Z3.o^jTf.
2..

SI^^nL^M^OmWna^wle art ^ s i Kodeksu karnego za podanie niprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.' nie-

.duyruf, ^ ,o(<.
(mlejscowoźć, data) iUAAA&....d,.

(podpis)

' ^."i*"'laściweskr6*N<-
: ^a<Sn<Saotaln°ści wytw<r°ei w ro""ctwle w 2akresie ProdukcJi r°ś"""ei i zurie^cej. w formie i akresie flospoder-
Nie dotyuy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.




