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Załącznik nr 1 do

ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń
majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu,

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

zarządzającego powiatową osobą prawni) oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu starosty

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Uw
1.

tublllkl Urtłd Wo|>iwW>kl w lublinit
hditttllWtnłitw \lviih<M hnmiff

? 8 -QI|- 2017

Ł Y N Ę 1_ O

radnego powiatu

S -G4- ?H'
~i Ł. 'J

W P Ł Y l;

......Strachosław........ dnia 27.04.2016 r.
(miejscowość)

2.

3.

4.
5.
6.

i ^s^^s^;^lązana jest do zgodnea° 2 Prawd^. star-"eg°
naleSzewipips^zS^z?ryki nie 2najdują w konkretnym PrzVPadku "stosowania,

-osob_a. sl<ładaj.ą.ca. "świadczenie obowiązana jest określić Drzynależność
^^SInLcl^.kładni^_maJą^owych-..docho~dów~iz°b^
odrę>b".egoLmaJątk".obj.ętego.małźeńsl<^'WSPÓI"ością-majątko-wą.'

osw!ad"en.ie ° sta".ie majątkowym dotyczy majątku w kraju j za granic
> o stanie majątkowym obejmuje również wiei^ytelności pienieżi

..częśclA°świadcze"Ea zawarte są informacje jawne, w'częsci'B"zas7nformacie
^^s^iF ^=^T=^eo^^fs:

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ............. .....Grażyna Ewa Szykuła Harcej.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .....18.01.1961 r....... w ...Chełmie.

...Przewodnicząca Rady Powiatu w Chełmie.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
l

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz.
984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy



oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone
dotyczy.

w walucie polskiej: nie

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....nie dotyczy.

- papiery wartościowe: ......nie dotyczy.

na kwotę: ......nie dotyczy.

II.

1. Dom o powierzchni: .................180 m2, o wartości ... 174 530,00 zł.
tytuł prawny: .....współwłasność małżeńska.

2. Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy, m2, o wartości: ..nie dotyczy.
tytuł prawny: ............nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .....produkcja mieszana............. powierzchnia: ...35 ha.
o wartości: ........300 000,00 zł (trzysta tysięcy złoty).
rodzaj zabudowy: ......pieczarkarnia, obora, garaże, stodoła.
tytuł prawny: ....wspóhwłasność małżeńska.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
112 500,00 zł przychód, 43 000,00 zł dochód współwłasność małżeńska.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: dom o powierzchni 110 m2 o wartości 70 000,00 zł - odrębna własność
majątkowa,

obora 60 m2 o wartości 11 000,00 zł - odrębna własność majątkowa,
obora 50 m2 o wartości 10 000,00 zł - odrębna własność majątkowa,
stodoła 90 m2 m o wartości 9 000,00 zł - odrębna własność majątkowa.



1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.nie dotyczy.

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........nie dotyczy.

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

.nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......nie dotyczy.

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
.nie dotyczy.

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

Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
akcji:

......nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy.



v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.nie dotyczy.

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności):

....nie dotyczy.

- osobiście ......nie dotyczy.

- wspólnie z innymi osobami ..........nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) 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):

.nie dotyczy.

- osobiście .......nie dotyczy.

- wspólnie z innymi osobami ......nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......nie dotyczy.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...... .nie dotyczy.

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

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......nie dotyczy.

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



Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; .... ..nie dotyczy.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

27 000,00 zł wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Powiatu wspóhwłasność małżeńska.......

1658,00 zł dochód osiągnięty z PIUT-36 - współwłasność małżeńska,.

11 815,28 zł dochód osiągnięty z PIT-36 -współwłasność małżeńska.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

...ciągnik Zetor 1987 r. - 31 000,00 zł - wspóhflrtasność małżeńska,.

....ciągnik Ferguson 1990 r. - 30 000,00 zł - współwłasność małżeńska.

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):

16 500,00 zł PKO 0/Chełm , kredyt preferencyjny na pozyskane środki UE PROW 2007 -

2014 - wspóhwłasność małżeńska.



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S 1 lP0dan,e ".epra^^;,;:;;:^ ^^^ 1 Kodeksu karn^0 za

.Strachosław 27.04.2017 r.
(miejscowość, data)


