
! Starostwo Powiatowe w Chełmie

j-- ^BIURO RADY POWIATU
Wptynę'0 ri;'[

3 D -12- 2014

01
Znak:RS/........ u

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Uwaga: ^^^to,,,^,^. dnia2Łte,Mli,
Imiejscowość) ' --."-.-..-.i""".

\Tat%d%oswiadcze"-bow^ana,e,,<,ozgodnego.p.^,^^
^Hpo^o,ne..^",^,,^,^^^,^^_^^^^^^^^^
' 1?si'szssssis?^^ss^^
^ ^madczen!e °sti!nie ma'i'tkowvm d°<vczy ma,"ku w kraju , .a grani,,.
^ ^T^s!:iniemajątl<owym obeimu'e równieź w^^^;,""",
'^SSKS^y.s&^.^y^sSiff- --
CZĘŚĆ A -..

Ja, niżej podpisany(a), ..^.O.^M.U:."....2.E.{YO.^,,^^^C^O^^^..
^°n.(a, ......A./Ł.mC....... . ."m!:a;52<^^'m'"'"""'''''i"''"''"'''''''"'''''"^

:==^SlSyE?<fcu!^^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub iunki-ia)' """"""""""""""""""".."......-....-.



po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. ; 2do: r,
Nr-142'"poz;.15?2 °'az Z.2W?r-Nr. 23-POZ- 220. Nr 62, póz. 558, Nni3,p027984;Nr'T53,"p'oz"'i2?i,'NruMO;"J
pozl,1688.i.Nr,214' p02- .1806>- z?.odnie z art-.25C te) ustawy oświadczam, 2e iwasa^m^ii^odaąee-w^a^nat'-
zcńEliiot mpólnoćbi iiiajglkuuuuj lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polękj.ej:
..............................;....................A."..2>^.M^:X:::::::::;:::::::::::::::::::::

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.

-.--...-..-...............................................^...M^,!^
- papiery wartościowe:.......................fv>J>.Ł....A6S^L'

u

ij.

na kwotę:

II.

.^......s^'^.'

., powierzchnia:

1. Dom o powierzchni:....................................... m2, o wartości:
tyłu) prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:... MS.^.^.. m2 o wartości: ...2.k^&ĄD^.^,..
tytuł prawny:..........................^^...^C>^.fcl^....z.A^..^dk^

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:....................................A^i,A-........<3!tat;ij.fc
o wartości:............................ ^ ^.

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ........."....................;.

Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości;

^p^ier2^nia:4^.te.%^S.^?^.C^te..^9.^..^^
^^.^?^^^^^-ró^^^i^o^^:^Rs:i:w"::::''J"'i

ro wartościJ4^,^.^Na^;!p.hp)^B
tytut prawny:...................^^....^.ft.^Al^...a...^..M).&,2^.yZ^^^

III.

1' ...madam u<jzlaty.w spotkach ha"dlowych z "fiatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w Których uczestniczą takie osoby - należy podać licjsb.ę i emitenta udziałów: ' ' -'---...

M^.....^.

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

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

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



Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

IV.

1' poladan1.al<ciew spó"<act1 handlowych z udziafem Powiatowych osób pr.wnych lub przedsiębiorców.
wktórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ............................,r ""'""'""'""''
........................................................,......"^^^^^^^^^_____"'"'""''"''^

^ ................................

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

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowy^- należy poda,; liczbę i emitenta akcji:^

...--....-.--.......-................................t^Ł,^,f3^^
u v l -".."...".........-........................VJ

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

v.

^a^^a^^^^^^^^^a^^^
"?nq^r^^^^^^^^cs^^s^^^
"? '^ę Tffi^ ^9?;S'''^?;'^"-VTr^-!(^^^fcź/^^..'.^^^^
.Q...^Jiu^^^...^^:^:Ę^3^^} .'"......".y"~~-"""\"'g-7"WAfc--K-^-<^-ł;J-1"^-^^:^ł^ua.9.tótt..A^.^\gt,yi

...^.a&....^^:A:.^^:^^^
\1

A^.
\

VI.

1. Prowadzę dyalal^ć g^poda^ą (należy podać formę grawną j przedmiot działalności):.
"''':r:;;^VA^-'"u^^fc;-?^^"^^^.^3
- °s°biście--"--.-.........................:..J.........^^yiSAA......^L...L"..^'.^^^^^-'wi-^w

- wspólnie 2 innymi osobami ........................(^fc.

Ztógo tytułu osiągnątemlęlam) w roku ubtegfym przychód j dochód wwysokoścL-$^I^C^.-2^E|29 W
2. Zarz.ck^cf.afalnosci, gospodarczą lub jestem przedstawicielen,. petnomocn^ie,T,^^dziataln^ilŁ

podać formę prawną i przedmiot działalności):

...............................................................^^^^
- osobiście

wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):...............Ar?AA.....Afl^;.'j.fc
>J

-jestem członkiem zarządu fod kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

^^^^^^^u^at^nle^lró.inn^!ata!n^c'"ro ^^^ZP^"'e. kwot uzy-

^^Ę^ń:^^:::6;^:::S^^::^::it^
.......KS^A...teod<A^^A^.....Z.......^^^.^ZZ^^Z^Z^^^
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):
....................-...............^1)^-^.^

Ł.3fto?.<0i!

x.

z^t°w^za""'a-.p'e.n'ę2ne°wart°ścl p°wyże'10000 dotYch-w tvm "ciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec togo,w'zwią2kuTja'kim zdarrzenTemwwTakciej'^yysoyko^yl''.':K'.°raz.warunl(i;

\n


