
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Biuro Starosty
WPŁYNEtO

dnia 25-0^201?

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
i zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyinei

powiatu, osoby zarządzajęcej i członka organu zarządzajęcego powiatową osobą prawne"
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne wymieniu starosty'

..Q2?to......................dnia^$...Gl{.'^)J.^.
Uwaga: / <mie's<"rośćl

1- ^Taaż^a^1>c^irew'adc2e"ie ob°wiązana iest do Z8°dnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię.
2. ^eli poszczególne mbrykl nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .nie doty.
3' ?^ba^a^aIęcaJ>świadcze"ieob°więza."a.jest .olu'eślf< P'zy"ależnośii poszczególnych składników ma.

|^^oh' dochodó""zobowi^zań do majątku odrębnego i majgtku obj?tego-maltenskęwspoiności, 'rm-
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majętkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6' ^s^^^^^^wML^Om^l'me^we^\BZK'"fwm!'cle nieia"'"e dotyczące <d.
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.'

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .......J.l

urodzony(a) ....U.L.C8>....Al.

LJl!MQ5ftD,".,."(3^?...,.,",..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

..................................................w.............GH?ł,IvliL^

...5TAa^Ł.HO.,.eQu.(AB2M?.....,^......a!ij:MŁ^

..J.^.2P?K.ro&,,^jiT)zi^,.^M%^,^.4?^..j,..sM^......^^Zia^zL<z
(miejsce zatrudnienia, stanowisS^b lub funkcja) ---"---".>.*-..^<.t/...wi.,

nowince mój majątek odrębny:

l.

małżeńskiej wspólności majątkowej lub sta-

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:...................Df.f.?........JD.O.L^'..Cl.tf..

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................tt..i..E....-..,...&..Q.LLLC.A.rf.

papiery wartościowe:.................................,......._, |Y l ^ PłOF^/ C'

na kwotę:



B.

1. Dom o powieizchni:lJi?.QO.L... m2, o wartości: iii.?...Qfi.!.,..... tytuł prawny: ..bJ.!.?......J).Q'I^..CŁ.l.
2. Mieszkanie o powierzchni: litiL.O m2, o wartości: ^....S.OL...... tytuł prawny: ....^.Lk.....^.).QL^.CL^
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.................hI.J..E,...D.O..l.l{...Cl.\'(............................... powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:............................................................................-.......-.-.-.."--..-.----r.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...W.b .....D.C'LL(.C2.A.
4. Inne nieruchomości:

poywerzchnia:......................................(^j?....QCl^.?Ay................................................................................

o wartości:

tytuł prawny:

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emltenta udziałów: ..N.I.fcs.....KCZl.y..C.L.'rf

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

Z tego tytułu oslągngtem(ętam) w roku ubiegłym ctochód w wysokości: .........W..k:........\lQT.^I.?.l.^(.

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emltenta akcji: ....N.i.Ł....J.^?l..l.iLC.L.L

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ........t'!..lfc;....J2.2 !..^..?.i.

Z tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........N...tŁ........D.0.1 ki.

v.
Nabytem(am) (nabyt 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 datg nabycia, od kogo:

..:G.lL....^.Q.L^.ŁŁ.ii..



VI.

1. Prowadzę działalność gospodan^ (należy podaćformę prawną i przedmiot działalności): .ME....S.^.CŁ t/
- osobiście

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym pizychód i dochód w wysokości: .t^J.Ł ..fi.OSZi^
2. .Zamidza^ działalnością gospodarczo lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formg prawną i przedmiot dziatalności): ............^ll?.........D..O.I.^S.Ll.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

2 tego tytułu osięgnqtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........M.i?.....JlQJX(.^.{J .Ll.

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ................tŁ.?......J?..QlJA.C2.t/,

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- Jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytułu osiągn,tem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...jl.l.L.jIo.f

2. W spółdzielniach:............... .V..!.E.......QQI

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytułu osiggnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......^iŁ.J^ODZC^,,



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
..Cl..l.L....D.Ol^.C^l

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....fl.J.?.......D.(2.[..lf...C?...f..

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: ....di3aińd......;2>S6.fi4.^.Q.3.....^.......?..?.5.5....J...l.?^...^.........
^:'".7ff:^'"";^'Q."^""-^-"^acf-":-^--"-^-9^^-"'^--"-":-^^^-^-"-^""^-yA>;t-'^7-~
dc.c^.d.....^.^t4?.^i^^.......l20..<S.?..Q<..^......^...;.^^^
Q.....p^^.......^.....^^.4?..J.Qto<a.^....i,<2^.0:!.^....^.....^A.'.&..........................^..

DC.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): ..Q.^......Q^ia^....S^?..^.^...h^........................._

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):

..ffj.?...m?k,aA.................;..



CZĘŚĆ B

Adres z"nfes,kania os^y sk,ada"cejo^,adczen,e: ....UŁ......^d,.flm?>U.sŁ'.&^.,,l,
i^..4a2......CŁ?Ł3Y).....................,.,, - ----y-...........

Miejsce potożenia nieruchomości wymien.onych w punlccie II cz^ci A (adres):
1.........................................................^^_J^;)^^^_^^^;

3........................ -..--------.--..........-...-......

4................... "---.--.----.....---........................

%^s:^i^a^=wie art. ->^ Kode.u karnego za podanie nie-

.^-^L.^l...............
(miejscowość, data) .J ^.a."..l.k>uas.o^

(podpis)

2 ^,'e"'laiciwesltreślui.
3'?a^nSaln°fc'^6rczeiwrolni"iew"kresieprodukc'irośllnne'i-e^'-'°-.e.^.es,e,ospo.,.
Nie dotyczy rad nadzorczych spćtdzielni miesrtanlowych. ' -" " ."""""""""'uu5poaar-




