
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Biuro Starosty
WPtYNEł-0

dnia

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

powiatu, osoby zarzędzajęcej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawne
oraz osoby wydajęcej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

,.?Hjgt^........... dni^.^.^r
Uwaga: / "nieisc°w°ić'

1' os°b-"ktadanca °świad"enie obowiązana jest do zgodnego z prawdę, starannego i zupełnego wyoelnie-
nią Każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać -nie doty.
ysy.-'

OMba_s!dadahca ośw!'acfczenfe obowiązana jest określić przynależnośź poszczególnych składników ma-
1 odrębnego i majętku objętego małżeńską wspólnością ma

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
w- z!s"A-ośw'ad':ze"ia zawarte Sł inłormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-

resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a). /)c^^ SŁ^^^ytisof
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyla) ..........^l.:...0.^.....^..?.^.....^..:............ w C^^ r^
..........^t^..^2$.r^.........../o<2^../j^..7^.?.?............^..,......C^Ą'*'/'/?

.^..Q.Z..^..'t':..........I^O...H.U.it.!.'^':-.^' f ^r'^-ritt r3^^ĄV~ t^^^icH
/'TS~>3&A:7TO IŁ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ----...--........".,

p^rap.°znan"i-5ięz-praep'?am'ustawY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności ao-
^"^ei P^^M,ob^ priniąc"efunkqepub"°ne^^<lL2^^L9M?NL4K^i\mz^/LN~r26;P0^306^
rórtawY,2 dma,5<:zeT'ca.!9??': ".samorządzie powiatowym (Dz: 0. z 2001"r. Nr~'U2,~po27l'592o'ra'zT2002T
p^%o-^^.poz:.558i' ji3"?I:'m'N^5'rp^
S^SST-2e posladam wchodzącew ^dmatżenskiejwspdino^ m^tk"o^j^ust'ac

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: tOfO . o<oo
-<'-.----/.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......./T.L'e........oo./^'.'yy..

- papiery wartościowe: ......./r/.?.......<?..?..?^yró9'..

na kwotę:



tt.
/}>.-? 0'-''>s^.'y , , . .

1. Dom o powierzchni:.~................. m2, o wartości:......................... tytuł prawny:
/[/si soo^yry , .

2. Mieszkanie o powierzchni: ..."." mi, o wartości:........................ tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gos podaretwa:....^L^.....^?.0.7?^,'^^........................................".-....., powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:..........................................................................

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubieg^ym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .....!'..i.Ł.....S.°!y^.Y...

o wartości:

tytuł prawny:

III.

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

./r./.ś......!&?..^S:L.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....ff../..'S......OS..I..y..i..'ź..

Z tego tytułu osiągngtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: /f//f ooTyaf

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę l emitenta akcji: .A:'.. ....../2S.7.r.fS.^..

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

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

v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wytączeniem 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: ......ff./.?.............Q.^.2X.''..?.y..:.



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ../I/.iL....W!y6t- Y.
/

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......./?'J?........'?"c>.;l2.'??.?..

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......A?:. .........c>.°1:'<?./.;.

- 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:

2. Wspótdzielniach: ...........(r1.?.......?>an'c&/..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy);

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
../!..''.&.......Q.9..7yc^y

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
^...Y<....y.i.^.5.^...."......../r^.f:.^^(:^ć?.'..."".'z.... rY./:^^ /^c^ - ^/^Ą'. ,?5
.^/f'?.S.~ ~ //VT<~ ~^fi^óok/9-

K.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): .......^.^lf..^.........^5.^..Q...^..^<3.<?.&..^..

x.

^^w^a"Ja.p'enJ!zr;e°.wa.rt°ścipowyże'10 ow zt?tych-w tVm "c'W"i?te kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jaMch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem/w jakiej wyso'kości):'.A<.^"~]&7^J.'f'



CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ^;?...:..f..a.S..O^^^.IJ.^..:.c.f&tlfy.se:'ł^^<7-

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
1. .../r./.^......c>v7>'(;'y V

2.

3.

4.,

FO^?ze.ioświadcEe"ie-sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

nie-

.^.S.t^Łi.+.^o.:...S^^....'^?.^^.:
(miejscowość, data)

^^^^-'
(RÓdpisł

' Niewłaściwe skreślić.

M^ad?^nd^t8'"°ś<:i WYtwó";zei w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieraęcej, w formie i zakresie gospodar-
Nie dotyczy rad nadzorczych spćtdzielnj miesdtanlowych.




