
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Biuro Starosty
W Pt.Y^i 1= ^ Q

dnia 27-Oł-2017

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

..,3n^U^..........d"ia..^.ot<.....ic^............r-
(miejscowość)

-,...-,:.:.."-,.. Mt,.t^.>^SS^W:i"<w"t!S_

T-OsobTskiadaj^ca^swiadczenie^^ "p^a:
^S;n^S^Si'n^zna,duJ/w' konkretnym paypadku zastosowania, nale.y wpisa6 ^
'.. ^s'^^'s^.sv^y^:s3s.^:i
S^23E=SS=s?s?.^=S2f]S-
l^^S:^^si^^vcx^e=^r'^^

Ą

..tó..;.e.b\ató.....,.'PM^Q.tó.^)...",^^_,.......-....-.--.....................
Ja. niżej podpisany(a), .........."."'."..'."..'..'.".."""""""(im^naYnazwisko oraz nazwisko rodowe)

,. 12. l'3.b..Łr................. w ......'...DAe.i.i.^.
urodzony(a) .....y.'a.'...l..''.i...'..<"'/---i-l-:-""""-"" " ........"

::ż:e:^r::^^^^^^^^i:ró2u5^:E::?4'?l^^::^^^^:::::::::::::::::
'(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

-^a^^p^i=:Sel^^^a^^^^^
^funkqe^ pu^ic^e ^. ^ ^i'az'z"26l5~r, póz 1635) oraz ustawy z dnia 5

z art. 25c te] ustawy

S^^^e^^^°^^^^;^^^^^m:3Jm:wei
po zapoznaniu się z PrzePlsa.m:_usT."'^,""'"',",,^"n'p"(Dz.~U. z 2(iS5?S'S^^^? ?M?
'^.^MM9o''^X' p^'SDZ^I^5^
oświadczam, że posiadam wchodzące w
odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: .,...,. "i"i,;",.
"środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: """"; cy^f^5>&^Z^^o^^A^^"a /
Srodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe:

na kwotę:..................

\

.ini.&.....cLO-^^--'-.......".

^^Z^^;.Ł......(tO't'^........--....
.n'\ft.3...<^afe-\ui.^...............

...lU^.^.L...........^..,. n.2, ° -^;,-J:ofi'?'^'f .::::::::
1- ^p^^"ch'^:^^:^7^-<^-:^^^s<-:::m"^i:lt-c^'/;':'::''':

..t<:te........:A<;.Hy:14----
.(AAS.........dK>.t^.<.>^........

tytuł prawny:.........b->..".:"'.''.....-......./....--.-" i
^.km........... m2, ° wartości: ...............Ał.A.?........A<<.?.^.

Mieszkanie o powierzchni: ....ł<>..i.';........-.-.:;.-^''-;"j-';--- ... .
tytuł prawny:



3. Gospodarstwo rolne: n^AlrtOimlfle ^.................... powierzchnia: ........^.K...^-------
^i^^^^Q^^^::::::::::::::^:::::::::::^::^:::::::=::::::;::::::
^^^::^ffT^ms^r^::mAi^
Z.ego.y.u.o^.e.^) v. roku uW P^6d , ^. >yscKo.ci: ^^....^.fllt4^g?iwto "'

4. Inne nieruchomości: ^,;^-" ,,. it |,n/i"nl)li. MtetL^.lW)ł...lD..AO.I<<.,..&(!.,.ll0.tvlt...toa....PĄiA.^l&ł>>9^i"
S^'<?^^^,lsWelto^^:Y '
o^;.::::^M^S::;^:?:t^?:I:;:;:::;::;::::^::^^^:^':^::;:;:;:::::;::::::::E:;Z:;:^^^^
^^:;;toi$S?^;::;^^^^f;s;:l;:::::::::;:::::::;;:::::::::::::^

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę l emltenta udzialów;;;;;"u;(::;;;;:;!A<AW:;;:::::.
udziaiy'testanowiąpakiet'większyniż'l6%udaaiówwspóice:-^^^
Ztegotyiuiuosiągnąlem(ętam)wrokuubiegtymclochódw'w^okośw

2. Posiadam udziały w innych s^l^h^°^:nde^,p^aćncz^.!^tau'Maló^ie.......('^.>''1..."."
Ztegotytuiuosiągnąiem(ęiam)wrokuubiegtymdochódwwysol^d

IV.

posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta al<cji; ............

atejete stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......................."..-^^

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

....y<.?.........alo.HC'H..

..............v:ti.g.........olo.t>4t<>(...

"...te?.g....,.....A(?.fc^.

Na>) <na., ^_^^^ ^^^^S^^^u^^a^^Nab^m(amA<nab^ml,rotoro^^cdznSsma^pd^^°°'"a^^^S^pa^^^P^^^^^^1^^^^^^^^
^°'l^s^^^^'^^^L^^:^^t=^^^,si3^^ " w<")^.":/:.^^-.'.'.'.'.^.^..t.n4-T^^'ty"Ł"ai^'floA&^:ł^;:t:;:;:::::::r::.3::::::::::::St^^:::i^^:;"SC6^fc^6:^^^;:::::^^:t^^::::^""^;:::^^^&i?.d^^::^K^":^^^^.^
VI.

1. Prowadź, dziafalnoii gospodarcza (należy podai fomi, prawu, iPrzedmtotdz'atahosc";:::^:::^^:::.
-osobiście..................-....-.-....-.-"-..-.."."""""""""""""""" _,^............................................-.rrl-L'ł-
^^^.^^^............................................................................."..."."'"''''"":'":::::Z:^^^^H^^^t^
- wspólnie z innymi osobami.....................-............."..."......""...""""""^^^_^ ,"."....,^,...,........y."^.".L...),.

ziegotyt^os^n^m(^)w'roku'ubieg^p^ch6dTdoch6dwwy^^l;:::::..............tó^
2. Za^za. dzia.alno^ gospoda^ lub Jes.em P-dsta^clelem^pe^ocn.k.e.^^^g^

podacie prawną l przedmiot dzialalności):.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__j(YtA....>^
-osobiście.................."-""-"---""-""""""""



- wspólnie z innymi osobami ..................-.."..-....-.-"."..-..-...."...".

Ztego'iyiuiu 'osiągnąlem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..........

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..............................."..

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................................................

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..................................-.

.ftl?......lifił!(.Uil<....
...........^.ii........oior^.ui^.
...........foi.e.......Otó,fc'4!At...

l

.>.[S........SiS^Ml4.

..".oi.O.^.IAii...

^...ol3(.toi|..

......dcł4U.ł(..

..nise......

^s......

.ifti.e.....

Z tego tytuhi osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................!n>S..........laS^OAj..................
,........................Mi.e.........klst^*(....................

2. W spółdzielniach: ....................."......".........""."...."."..""""""""""""""""""""""^1_................"..Y..J....................

.'jestem'cztonkiem'23rządu (od'kiedy):"^^^^.-......^

.'jestem cdonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..".........."....""..."...""........""..'."\ "\''\'^'_"^^3^^

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):............................... ..."".."""""""''"'"

Z tego tytuhj o siągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......".............lał-e"'---^0; ^""";;;;;;;;;

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą .........................W?...........AQ^>.^...
vS^"-.-ict

członkiem zarządu (od kiedy): .............................-....................".....".."

-jestem członkiem rady nadzorczej (oa Kieay): "...."...."."..."."......""""""""""""""""'"''."".........."....(....J..............

-estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):......................................................".."^^^

Z tego tytułu oslągnąlem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................^..........'-tó1*^-"-
VIII.

Inne dochody osiągane z tytu<u zatrudnienia lub innej działalności zarobRow.j lub zaj,6, z podania Kwot uzyskiwanych

/niaiye^liu to^oll^ im^^ltOU^ /

Składniki mienia mchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w pr7ypadku pojazd6> mechanicznych należy poda*
maAę^el!rok^^^^.....^^:^^:;:Q^:^^

^zania plenne o>ar>o.c, P°^1°:°°°^^^t^^S^^l^y^!°raz^nk'naiaklch
^^^S'(v^bectogorwzwiąri<u-z jakim zdarzeniem, w jakiej ^^^...^^ZZZZZZZZ

'^^^^.'^^^......................-

^



CZĘŚĆ B
Adres zamlsszkania osoby składające) oświadczenie:

';.U.^..S5.....':>S.e<Ail.toy.e------"----"'
..^.'Ledl.i.y;Jt?..,......M.....H.l^-e^)-*'"fi^&^'^Q-

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
i....Al^i.^^.<,....^"^^u^tA&'""--'ło""""-'"'-'"'""''""''""'"''":::;;;::::::::::::::::::^::::^^^^^^^^^^^:
l::::::i^l^^sŁ:::li::^^^'w8::::::::::::::::::::::::::::::::^
^:::::^l?i^^^"H^"^^^$: A :""""-""""'-""'''""-"'"'"""''"""""'""""'"

P^^S^^S?SW^tt^'^SMt'°

.5.i..E.l:?.L.'.y.u'.E...<.....'zl<"'"014-:-10^
(miejscowość, data)

U(A^...?.'WA'al~'..Ss'y.
(podpis czytelny)

; ^^kŁ ^rcz, ",^.c^>>^" P-"^' '°*"" i zmwz'cet " f°m" i zakr"" a°'p°dar'h" >°da"""°'
' 'W, doiyczy racTnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


