
.^"

Starostwo PowiAtowe w Chetmie

BIURO RADY POWIATU
Wpłynęło rin!.-
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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Uwaga:
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po
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.<.. . '^, zapoznaniu si? z przepisami ustawy 2 dmą 5 czerwca 1998^ °,sa,m"z?dzie""PO";;ato^",""<DZ"u,2^0^nr-"^
N^^rpo^'T59?oraz7200~2'nN723/poz/220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.98^Nrró3^^0^12^^^^^^^^ ->.,
p"ozlT6'88TNr214,~poz.'18Ó6L zgodniezart. 25c tejustawyoświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-
żeńskie) wspólności majątkoweflub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

środki

enięzne: y/ ^//.; /^, -

i pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: .<?.ó/.'M(^.Afe..?./................--..-............-.......................

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..^?/.^...<iSŹ%/ei;-?^

papiery wartościowe: ......f3/.?.....Q.6.7f;^!Vl^--.....--..--.-...--.

na kwotę: .......<./.':^.....-i.G^.v4'iyy-

II. s/.1. Dom o powierzchni: '^l...A-/.^..m.L....... m2, o wartości: ...^fl.....!^3.?2(2C?....f.L..--.------------
tytuł prawny: .....................-.......-.--y-y--.--.-.-....-.--....---.

2. Mieszkanie o powierzchni: ff./.f....^.Ą^... m2, o wartości: .....M/.^---^-^-?i-
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne: , / Ą- ^ ^.

rodzaj gospodarstwa: .....^^.^....^^^...................-...-.................... Powie"chnia:;^"^au>'-'^-w-/
o wartości: ...,<A4,

rodzaj zabudowy: .....SZtS!{^??.e^C'^

tytut prawny: ...^^^...^^......"............................................"..."".................................~"^"_"^
Z tego tytułu osiągnątem(ę)am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ./y.f^'.C..^...<'.-.UUL/.^,

4. Inne nieruchomości: . /

powierzchnia: .,.....//'./.&...^V.i^^':,.,--....---..-.....----..--.--.--.---........".""""""""""""""

o wartości:........./S'./^....^-?/<?.^<%/....................-....---

/

tytuł prawny: .......ff./.f'..,

III.

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

^ /

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ./?../?......i?y.<'.^.^-^-----

Z tego tytutu osiągnątem(gtam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .^.^..-Cr-ff-y-/!^-

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



.:.'- .:;^°

y ^ 1 tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wiysokosc\:..!S'^....g^.^?.r.

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: ...^?./.c'.......10/k.^^.,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......<a^;.....tó'^^,A?,./..

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..^.Ł...i(?/f.^.f.''?
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcltT...^.^,?^.^^

2 tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...M/^:....^..'^^^.

v.

^a^tne.mJa^(labyLm$i.ma!.zonek:.2 wyłącze"iem mierlia P^ynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar.
b^p^"^;/^leLpaństTwelosobypraw.nei-'ednosteksa^
nalnej osoby prawnej następuJąc^mie'nie;któY'ep"odTegTłorby"ciuTdlrodrzle"'p^^^^^^^^^
nią i datę nabycia, od kogo: ../?./.<'.....i0S:.r^.c.<:^i.

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ^/^...e?^^^..,

- osobiście ...i'!.^.'it......iK^e^',ff.i^.,,.

wspólnie z innymi osobami ...^.^......^'/..C.^f.sf.-f..^..

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....<?/.<'....X?^'^^e:^.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej'dziatalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...<7.!'.i'......f?./e',^./"^..j

osobiście .....^//'....^'iSi-^^K..},

wspólnie z innymi osobami ....^?<<^:........^?i^.-^sKfi-^....................

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ../?../.L...ff!^./y./:.<.^



W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....^Ź....<.'?^.?:^-s'.ii?...........", 'X

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....<%/<i'.....i(?<^:i/S%;;,/.............^^ "--......................-............-.........

.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...M/^...^^^g^..^^_^ '''''''''"

.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...^.t:....&>^:..'?&.u.-^..
^ /" ""--.--.-.-.......................--..-...-

Z tego t/tutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....^/'...^^^
VIII. /

IX.

sl<ted,n"<!.m^ema-ruchome9° °wartości powyże',10,o"° ^ych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): ..M/ż....iS/e^<:.-/:..

x.
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