
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Biuro Starosty
W p t wt~"=t._o

dnia 2 8 -Oł- 2017 b

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

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

,.?^................dnia.M;M
(miejscowość)

Uwaga: /

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię-
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduj? w konkretnym przypadku zastosowania, należy wolsać -nie dotv-
czy*.

3. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana Jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jętkowych, dochodów i zobowięzań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wscróinościa nia-
jątkową.

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

6' ".-????^,A.°?"riadcf?"'.a 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). ..?&^Mfe........Mftd&.L?M.i>.^.......^^i;tt'Ś.^?...................y^
(imiona i nazwisko orai nazwisko rodowe)

urodzony(a)..A^."OA...Ay.l^............................;.............................w.......G-lfe;H.!t,
..........................'a!?i&tOSti.Q..,p.o.u.i.F,.io.V!.E;........y....cy.?.fcB.j.&..

.........................^6^.fclo&..........U.^y.^.^......??0^?^i, ^R^TO^

........................J......Bfi^?o^..^.R:.^.i.........ML^Ai.^.^J.'<o.io^yj
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

?°-zap°z".aniu slę z PrzePisami ustawy t dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności ao-
pr l °sobv. Pelniy ^funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz7715 i~Nr IM,

po;'-.1!26'-z_19?9rNr49'.POZ;483'z 20W r-.Nr 26' P.OZ- 306 oraz z 2002 r- Nr 113. P°z- 984l Nr2Hpoz."i8()6) oraz
ustawy.2 ." -5czerwca19?? '. ° samorządzie powiatowym fDz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23.
poz; 22°:Nr 62:poz _558-Nr 'I13-.poz- 9.84.- Nr 153. póz. 1271, Nr 200, póz. 1688"i'Nr214,-poz.-1806")7zgodnre
zart; te)ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majgtkoweilub sta-
nowlące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..hij.E... .2>olici4.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..ti.!fc...2X?;.^.C2^L

- papiery wartościowe: .....lil?,.....SQ&S..C;?^i.

na kwotę:



"- ,,, ^ ^ ^ ^ 1,'USfloic i ONOU Pr SfiK^U 12N<|
1. Dom o powierzchni: ..M^.......... m2, o wartości: &Q.QO.Qj.00.ił... tytuł prawny: Aft:ifi^?fc...GS.KS<..feM.i(........
2. Mieszkanie o powierzchni:.~..... m2, o wartości: MĘ...S.STtl6lff. tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..Ufc.U'Lkii<l.k<O..L;UJ?..................................................., powieizchnia: ..^.lA-.S....".",

o wartości: 15..SQS\..QQj^
rodzaj 2abudowy:m.l.,.a^..L(S&E...4N.yK.-.^lZ?M.-.)...+..3.l.y.I).-...&2^.;..l..-?&?.li.^.:.i.
tytuł prawny: .Uhtó.U6...^&.! .tói.l^.+...M?3fi,'J:?.L....OT&.^l4....&te..y.^^.

l  CtóT)~
osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym prrychód i dochód w wysokości: "j^.o^. .QQ...f^,^)^^^ ^

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .Alh5..MLi....6fi5?02M?tfS....G?i^.o.^^.&..^.ZA.fayl,J-....30j?L3.02.:C<^B:?P-

o wartości: .M&..SK^......^.I"' CVł -i

tytut prawny: ?.łtóUR....SPB^^.^.*...hl.łs3^?Ł...^^dL^.|...U§l?.&.U.'R.e'iy.^.|..
:..^.th;...^i....?.^^^L.....y.....-:^2:L^.^.^.l....?....!?.y./....?.j..?3.d.?..^..j.....^!^.ld?....-^.^?y.L2-.'u-l
^...^.....^..^.......^.^.....^.......^.^.^.....^..^..^^.".^.^...^..^..^....^

"l. M(v3t>,T6jc US'WLN-<, USP6t:KŁft<3N05C O !-lftfLTO^,Q ' g0 o0<3, R0 z<-
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...^.l?....'3X2l..4.Q.!Ól.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....fc).l&...."?>..QL^.S.Vli.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....Nl.&....,S'.C!.l..^..%yi

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emltenta akcji: ....^l.l.t'....>y.5.l..l(.C^

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...ksł!?.....3s!i3USn.y.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ....tit.&...3).Q!.^..&ź(.

v.
Nabytem(am) fnabyt 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: .......CiAE...lXii.li?Qri.



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...^.I(L.SX:"^.C.I^
/

- osobiście ....ŁU&..S).CSl.C.lA

- wspólnie z innymi osobami ....y.le....S).°11<:2yi

2 tego tytułu osiggnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....tJ..le....3:OI.V&'!^.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem praedstawlcielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........?ile...."l).?SIh?"2^'.

- osobiście .....^......'D.CL&t.S:^

wspólnie z innymi osobami ...y..l&......'.5°Ty.9?.y.

Z tego tytułu osi<gn<lem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścj:......N.lE....?>.OTf.

VB.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....ri..l..^.......S:>.OT.^..C.Vi

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....y.l<S.......S).C!l.*i.C'.ul.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....AU?.......3.>.ff.&...C;i

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..ti.i?......>DC[Cy.S^i.

Z tego tytułu osiągnąfemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....kfe....3J.C3.'i?iit(.

2. Wspótdzielniach: ....^.....2XS^.S.SU..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....^.l?.......3)?,[B<;;.yi

- Jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....l<A6......,2ffiIy.CM

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej lód kiedy): ..\s!{.S:....XioS.'y..G.

2 tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....b1..1.8....':?.^^



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.^.......Sf:^.S.vi..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....fclA?......'.?(.?.TK..S1^..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...N.LE....,,[!).OTI( Qy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..ŁU.Ę:......2).ffLIA,

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...tUELStó

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: ...yW.A.@.&^3iL5.^..l?........2E......Sl^.yy.k,.U......P.&AC4,
.^9...6.oo,..Qi....3l.......0tQ,j,,.J^,.it.o...2.?......??ic"

'..g.^?.T>Lb.u.i?......td.ą^.fó........:...j.5.^o.!?.....w..j?....

K.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych fw przypadku pojazdów mechanicznych należy
podaćmarkę, model i rok produkcjil: ....S.&fófi&.!+.S2.2........0.Sfi.fe0.y.^...........&.E.N.(Ą.y.|,J,,".h?&A,Nt
^Q&.A"..^........4^.6.V..4.....AO...CX:!0.^...,..,...^f53^^_.^X^E^

x.

20bCTV.iąza"la.piemęż"e ° wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na Jawch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem/w jakiej wysokości):'

^&.te?^......hL?oim^^.....y.e.......6.^D.k^.....^.&.^?.&p^i.y.tAE.^..."^yu.......a....^^^^
'ifi&..-sjs.......y....yMiZfey.j.Li.....G^2iifó.Ł..,y....MiiL.i.yj6...+....y.j.is.okofej.....^^^^^^
yj.?.....ki^?Ej......^l.?......&.fey.kj.Q.y. j(2i.^.....JSi.50Sj90."PLN.......Of.^
^....?Hl?^^?3........SAl^.....j?.^?.tyjQy.E^.."."y^N.&sxĄC.5.3........N.fa......^^^^
26.yfc&.y.e.....A?.^.w.^.......s...a.i.?.a...:j..s.....u...3jQiy.^.........e.<).^^^
.S.P.fe.&I^..........CDO........:30"Ql.,..^l.a/....,...yi?(i.L.^.d".....M..ftŁ.2?N

l&?M^.Z....^^^iow^j^i^t^^3g]
jj....kti&xi.i&.y;L?.....<..;....y:Zulis^kSaZ^l?[^
.3.i.3S...r.L....i......1?.^.y..l.y.........S?fc.Ml......2)(").......Q?"..QS

L.+......(^.L?.......^.y.s.^.y.Pc^M.?..^.

L...6y..P....?.fi.^.life.s........^....s.in?S2;.i2^,
a.2?:....,......D)?.KiO.C.SM:Qya&.?.../r.
j^sl'......[..A^&y?^os]^



CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ....^^.....C2^C.CZ'iC^ (Ą A n̂
1

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
i. ..&-w.b.........Q^^K....t.ML^K....cz^c2^wh'
2....&MlN^.....,S^!N^"^.^C.^.t;.C^C,fc^..~J^LC^1ft""'""'"'"'"""'"""'""""'^
3.,

4.

s^s^ss.^a6 art-233 5 ł Kodeksu karne°° za podanie nie-

&iby..j.,_,?o,0i U3A^
(miejscowość, data) 'Q^o.^.....jJMi(b^ ^^

(podpis)

2 ?!!?"^ciwe.s!cr śl"i'.
' ^ad?&d^"ności wvtwórczei w rofnictw"i w zakr^ P^ukcji roślinnej, zwie^cej, w formie i dresie gospodar-
Nie dotyczy rad nadzorczych spćtdrielni mieszkaniowych.




