
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Biuro Starosty
WPŁYNĘŁO

dnia 25 -04-

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

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

Uwaga:
(miejscowość)

., dnia

11 os°t'a.sl(ladawca "świadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię-
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie doty-
wy.-.

3' os° a sktada)<ca ośmadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
i, dochodów i zobowięzań do majątku odrębnego i majątku objętego maFżeńskę wspólnością ma-

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

"."YSCLA..OŚW'adoze"Ia ,zawarte s< informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) ..Jl(l.(&.....fc^^....A:^Qi^.^ir^^,,,^/^^
(imiona jjnazwisko oraz nazwislco rodowe)

urodzony(a)......../^....^...,/^.^/......"......,:..............,,,....,'^,,,^/^^W/e

blh......YDi?.QM&.....\l........ŁLu2.\ni.^
^^..,......,Ij..^.^.4.^A.....^^..^,"/^..^.(3l:....^.....L$^^.

łmiejscę^trudnjenia, stanowisko lub funkcja)

po-rap°2n.anlu się z PrzePisami "stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności ao-
pra3z °sob.Y Pe>r"ve funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr 113; Doz~7'f5'i~Ni"

pm;.1.1?6-i1999'-_Nr 49-.poz-483-z 20do r-.Nr 26- P.02-306 ora2 z 2ÓÓ2r. Nr 113, póz: 984 i Nr2'14"po'z."i806) 'wsi
^czerwca 1998 L o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592-ora'z'z'2002r:.'

p^ 2>20'Nf.62:-.poz-5 N.r113-.poz-984.-Nr 15?- P02'- 1271-. Nr200, póz. 1688'rŃr'2U,-porrówTzgodnre
za.rt.;z51:teL"stawy oświad"am, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólności maiat'k'owei1Sb"sta"
nowiące mój majątek odrębny:

^Zasoby pieniężne:

- środki pienipżne zgromadzone w walucie polskiej: ...<ŁQ..CCD..^......[...j^?y..kKU.^^&r..Mk?../l.WJ.L..
e.i.T-^

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..............A^..?.

- papiery wartościowe::...............^^............^^^^.............z."zz.^_"_^^^^
/

na kwotę:



u. A
1. Dom o powierzchni: .ilil.......... mt, o wartości: ..^Q:.PS.Q.^... tytut prawny: .!?flel.t3.Qt^?.^.'...l M^!-[tlS-
2. Mieszkanie o powierzchni^/A^n2, o wartości: AiQ...Q?D.^... tytuł prawny: ..S^B^L!.SU...M?Ste3.({c3&' -/TO-^

ek toto^ f t^pofi^7 ftw^ii.}
3. Gospodarstwo rolne: '" v-~-- ; ^y-,... i.v^,^,

rodzaj gospodarstwa: .......^Gsl.CDŁ..........................--...-............-.--, powierachnia: ....Óy.
1

o wartości: ......../l.'t/.^.:.U^...^.
rodaj2abudowy:......^rOj.....A.^^A.^A^..,.......^.......p^.......4..................................................."^
tytut prawny:......../(5i;I^.^.!;.L.......A^^..^6&"/.....
2 tego tytułu osiągriąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .iŁ?CsK,6ii&-~.

lii^uf^.t,^ : O
4. Inne nieruchomości: . / cT~~ -t

powierzchnia:...........................................Al..C........fl?!.^A(i.)<............................................................................
/

o wartości:

tytuł prawny:

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:......-/lli..Cn.
" / "

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

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji M?.,

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

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku 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:
/^ .?!Skf.L

?



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Y..
/

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnqtem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą tub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaż formę prawną i pizedmfot działalności): ...........^.U-?--...ŁU?/.(.l.'^.........

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegfym dochód w wysokości:

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .........iu;C........(&

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

i. W spółdzielniach: ...................^............1^^.^^...........................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej fod kiedy):

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
M...A

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnątem(gtam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

VIII.

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

........................................................^.".4?3..^.^.....Z.&./&.^^....&ifeZ^^^^^^^^^
.........................................................2....g^.^.....4^&e&^.:J^^"..^L2^
...............^.........................................^,...(e0.^...fiQ..."..^j^^,,^."^^^^^

DC.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (wpt2ypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

................................................................MśŁ..^^../...^^,...,&^^~..-s^^
..M^L..^1MM^.../..M^MZL

M^.ibsk'........mQs..

x.

zobcl"naza"la.plemęz"e ° wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jaMch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaraeniem/w jakiej wysokości):'

OiO,
^f.^l.Ł.,...^":?m^IZ^M^^Afc^
^^...J..ź^a.IIMIlZZZZ.

.........^?.iLv........^..'.....mued^.]..



CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ........^J..W/?)l1.^.I..........AS.t^..^:.

Miejsce położenia nieruchomości wymieniony<;h w punkcie II części A (adres):
1.

f<yv
ć&.

2.........................^^^...^..,..^.^^""^/<jg,,^^;;;;^;^
3..........................^.^.o?o^.....JdM...c...
4.

^°^re,i°^iad°eme.s.l<tadam-świad°my(al-.i2 na Podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
1 zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

^..K.oLM^
(miejscowość, data}

^Mis.
(podpis)

ł Niewłaicme skreślić.

: ^adSSact81"°ś° wytw6r°ej w ro""ctwie w 2akres'e Produkcji roślinnej i zwie^cej, >v formie i zakresie gospodar-
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.




