
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Biuro Starosty
WPŁ YMCt O

dnia 28-04-2017

oztonka znrzqdu A
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

powiatu, osoby zarz^dzo} jednostki organizncyjnej

oraz ocoby wyda)<Boj dccyrjl

Uwaga:

ijłoago powiatow( osobą prawno
iliabueyjna w imieniu rtaroity1

...4^...^.., dni. .^1....,.
/ (miejscowość)
/

1 ^o?ż^<ta?S;^wfadcze"u' sbow*z"" "st do rodnego z |ir,wd,. ston.nn.go I zupehiego wypdnte.
2. ^11 poszczególne rubryki nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .jal&djlfc
3' ^h^!Shld,'!2"J$'*1ad°e"!e_obow'<zinu.Jest określl<s P°Vnależnoś<i poszczególnych składników ma.
'^y' dodu^w'z'^w^ń^"^to~o*^^{^'s^'^5i^^^^^^t ^

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicfl.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wieraytelności pieniężne.
R ^^,l^^^a,zamrte^^raM^-'"wn?'.w cz?*ci.B l."ś "*>""><(. niejawne dotyczy ad.

rasu zamieszkania sktadająceoo oświadczenie oraz miejsca potożenia^niełuchomotó.1

CZĘŚĆ A

^a-mie\WdP^^W.--y^.^.{./.^...../.^.f^......^.^.^.^
łimiona i nazwisko^raz nazwisko ^,^0^^^ """""-"--".".-"""^

urotonyfa) ."..^...^...<^^%......"...".".........^."_^^^^ " ^^
.4-^^^-----^^^^................?....^^^^
.4^^'./^-...^/.4/ź<./.^lL..^L.4^^^^^^^^
...^...^'l^^e/'1

(miejsce zatrudntentĄ, ctanołmsko lub faiłriicja) '"..".""""-".""'

In^^S^^m''i^^amws:o^iw's^^^^

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...-ŁJf.. ..ł..2:^.j.5...^...

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......^/.l......ź2'.'2f&..f.^;.

- papiery wartościowe:

na kwotę: .....././../.y.......^?.&.a.y..
/



1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie o

3. Gospodarstwo rolne:

nchm:l!.i!...{!/ĄILJ m', o wartości: L'.Ł..^.^.... tytuł prawny: .......//iŁ...^..y:....................
powierzchni:';)^^2, o wartości: M...I'L<^Ą... tytuł prawny: ....../;<"?..-^..y.'.......................

6 f.oOiS^-^cW

rodzajgo8poda^:...^4.-?.^............................-.-...-......."^
ov>artości:.......^.?<?..^.^.^..;....-y.....^.......~...-.-".-......--..-.-".---"--"--"^
rodzaj 2abudowy:...Z/;?^^.^..,..Ja(^.^../^/.^.Y..^.""-"~"--"-"r;"---'^^
tytuł prawny: ...l..^<i:^4^^./..^4%;.^A-?.^
Z tego tytułu osisflriątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoid: ..^L^.S&^.^.fiy.y

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ..M.Ł.....a^y.^..

o wartości: .....././.iY....(i?l'?.&.(?............................................--.-.........;-.............-

tytuł prawny: ....fc'./L...(^!..y..........................

m.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...M.'.'......i3.f.^t.<y.

udziały te stanowlg pakiet większy niż 10% udzlatdw w spółce: ..-.^.'.'......S.^.iy.............................

Z tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiaBtym dochód w wysokości: >JJ./. ........(/.S^i.?.^l..........

lv-
Posiadam akcje w spćlkach handlowych - należy podać licdw l emltenta akcji: ".^l'K...(Z.^...^,Z... /

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

Z tego tytułu osiagngtemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...M.Iy........^?/^:S.y........-...-......-..
v.
Nabytem(am) fnabyt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego mafątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzĄdu terytorialnego, ksh zwigritów lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-
nią i datę nabycia, od kogo:



r

VI.

1. Prowadzę działalnośź gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .IJ.lLJf.^f.^
/

.M..-...^.^..^..osobiście-

- wspólnie z innymi osobami iiŁ.J.&, 72"

Z tego tytułu osiggnąlemlęlam) w roku ubiegłym praychód i tkKhćd w wyaokośch..

2. Zarządzam dziatalnośdą gospodarczĄ lub jestem praedstawfcielem, pętnomocniUem takiej dzialalnoid
iif Cta-h tt(należy podać tomie prawną i praedmtot działalności): ...""L^./

- osobifch.-...J.^I(......^j^..(..%.

- wspólnie z innymi osobami .........^.^-dzŁjJ.y.
y

Z tego tytułu 06i<gnąłemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości--U.i.(.-...J,Lv.fy.!..,t -

w

1.. Wspótkachhandlowych(niu'wa,siedribaspótki>: _.^.....^s?.fy.i.y.~........-..........~........~.

- jestem członkiem zarzgdu (od kiedy):........ .^t.tŁ..-...^2.eZ.^.^ -.......-.-.-.......

jestem cdonUem rady nadzorczej (od kiedy): .-.^.'.'.(....O.e.^/.-:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...J.<.i.[_S.f.tS^f^f. -..__..."_._-........

,liZ tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wyokości: ...-i;... -&&.

2. Wipótdzielniach:. -t.tjŁ.^&^ii^
.łłł .łłł>łł>łf-łłtl

- jestem cztonkimn zarządu (od kiedy):.-..J.ź-i

- Jestem członkiem rady nadmnaej' (od kiedy): -ź/A^.^-s,

Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 1^1't

Z tego tytułu osiflgnątamlęłam) w roku ubiegłym dochód w wyokoścfc ...^.'t./J..;...s2iS2^.?



.*>

3. W fundacjach prowadzących d^iatatmrfć gospodarut:
.^'^^ /^0-/i^ C.

-r--^-
- jestem cztonldem zarządu (od kiedy): ...-...^jf..

- jestem cdonklem rady nadzorczej (od kiedy): "j'""L....f2.^L?,fe.

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): _../.A/JL^S

Z tego tytułu o>ltgn<tem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ."./&J. ..d^S.^.i.y..

Inne dochody osiggane z tytułu zatrudnienia lub iijnej dziatalności zarobkowaj lub mjęć, z podaniem kwot
."yakmanych z każdego tytułu: ........li.^.^S^zńsS;
/.'.se.t<.t.t..(.m:LlŁ^:^/^ l' /" ^ -J' .
d^ii^?.Łi'.. _;,2-^.s2..^..<"'.:.i....^^.L/...-?..^;^'

.1i^<-..i^^^^f^ '/^ i/..

DC

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 rtotych (w przypadku pojazdów mochanicznych natety
podać markę, model l rok produkcji): ^:&C^^S^2QS.^.J..^Ł.^?jL
^^A-..^^.^..^'4-i^^.-"."-
<^^.L.^^...^^^"-^^i^^^^^^'7T^
^iL^^.M^M^jM.^SZSnI^Z^ZI.-
^^^^......^..^^.^.^/^^.j^^^Z^^^

>^<^ -/^'^./ ^u -/^ //^>.^/ - .--r---j --..- ......-....-"f -"

S^^?effi^'^?fciJP°"l'yi'j-10°0?. ?ot!Sdl'^-tymadlwt.^kredwi próycri(i oraz wa~nk'.
na jawcn nawy udzielone (wobec kogo. w zwfłzku z jakim zdaraeniem,'w jakiej wyaokofaa):'^

4^4st~^S^^SZZ^I^Z25^LISE^
~^^.-..^^?.^^ .^js^^^^Z^I.^^^ZZ^ZZZl.

7^~

.**-*.--l

.z
^>>*ł^łł<ł



CZĘŚĆB

Adres zamzamieszkania osoby składającej oświadczenje: .(d.'..^/..i.c.S...^.Q.S.^...-^>.^/':s[..S.J..
^^^^&^3^^^:ZII$ZS^E.

Miejsca położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II ctfSci A (adres):
1..

2.

3..

4.,

'^EZZ^..
/

f'°wytae°śwted<ze"leSMaćam <wladomy<a), U na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. nle-

.^'.1..^?.<Q/L^Q^
(miejscowość, daf ł

'ffw^i/^ie /^f/^e^-

Ipc.dplt)

' NiewlaAciw skreślić.

^jtott^driafalnofci wytwórezej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieraecej, w formie j zakresie gospodar-
3 Nie dotyczy rad nadioraych spćMdelnl iniesdianiowych.




