
Starostwo Powiatowe w Chełmie
"BIURO RADY POWI ATU

Wpłynęło d":

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powłału-1

'l 2 -12- 2014

f^..
Tkrwgaiiiżacyjnoj!Zi

powiatu, osoby ;orzi)d;ojąccj i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
ora? osoby wydajgccj decyzje adminictracyjno w immiu rtarosty1

OlMiI^ .. 12./1-L^I'r
., dnia.................... r

(miejscowość)
Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie doty-
czy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majętku odrębnego i majątku objętego małżeński) wsDóinościa ma-
jątkową.

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

6' wcz?ŚCIAOSWiadc2eniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ...........^J.^.K-..l.........^S.\^..^i.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

wodiony{a} ...........:3..n....:.....^...A^.A.^............................................. w......^10^.'^~^
'^........^.l^\...............j.....,,b9A^.*-y-.............^^^.'.^./V~Ł^U^ t^A-J ..-v

r\^ .^. ..tfu; ^.. ^ CLc<

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności ao-
spodarczej przel osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr n~3,TpozTpTsTNMK'.
.po.z;.1-126'_;'.19?9 y-Nr 49'-poz-483' ;200° r-.Nr26- P.oz- 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 i Nr2U póz.'1806) o["az
" _awYZ ." -5czerwca19?8r-osamol'29dziePowiatowymlDZ- U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592orazz2002r.Nr23.
po?:220-.Nr.62'-po2'_558- Nr 'I13-.POZ- 9.84.- Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688i'Nr214,-poz~{806rzgodnre
z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktadjnatźeńskiej wspólności maiątkoweilub sta-
nowiące mój majątek odrębny: ' ~' ' ---.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ./j..0...'...10.'?.0......^

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:............AlA?............

- papiery wartościowe:....................................... "M'L.. do

/VIA'-na kwotę:.................:.'.'":~............°^?.}^.y^



A/i (aiuutrJt,, <t<o^'1 9,^-^, n.< . ^ .7 ,\ '
1. Dom o powierzchni: ..'.^..r'.Z.~..~m2, o wartości: ..^'..'>.u.:cw... tytuł prawny: .....w.^.^?...^:...
2. Mieszkanie o powierzchni: ""*..'mt^> wartości: ....""'^'...4i?f^-)ytuł prawny: ......./W.G...0^
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...........p^^Ó^..^............^..^..1'.^..............., powierzchnia: ......../1.1'J..:LI?..
o wartości: ....................li-0.;..0.-?.0.^

l9uU\^wX<. /WiAS^uiAt^ d\/V^ U-W^<L^\ ^ /^^^ oV^^ t;^ ( oV^^
rodzaj zabudowy: ....^..^..^^.-..-.~/S^-~^---^
tytut prawny: ...........Łh.,..Ol..i^..........':s^.Li^7.'">^.'..
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....ŹQS.:O.OO..^..Ł^..?...° ov
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ................Ą.^A^.............^>s"A;.o..i'<.y^,.........................................................................................

o wartości: .......................fi\(........./\.^...:..^2:?.P....'?A-..................-..-................;.

tytuł prawny: .hl^. Fy^>w<n^ ^

III.

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

/>.>"-')'

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

."^.

; tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
/V"U^

IV.

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

<VlAt

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

..fiiw^.....d^^\.
Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabytem(am) (nabyt 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:

../^Ai.



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
Aw- ^ /

- osobiście ............................................................/.ICĄ ^

- wspólnie z innymi osobami .............................................'w^x"

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

^yVA . o\

- osobiście

/W>J n\

- wspólnie z innymi osobami
/^A/

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:..........A?rt^.......<:;VJ>'C^.,

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
/W. fllo ^

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
i/\\-a

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
A\>>

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

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
.tókA*

2. W spółdzielniach:

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

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ................AVi&........?.l?.^\.^\........................

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

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......CA^............A?L|,.A<-^.
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