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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Siedliszcze ,dnia 27-03-2014 r.
(miejscowość)

,nie

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i;
wypełnienia każdej z rubryk.

,ezeli Poszcze961ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
dotyczy",

osoba skład,a^ca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńs
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' wczę.ści-A-°s.wiadczen.ia zawarte s^ informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Tomasz Szczepaniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .27_,03_._19SOr. w Lublinie

..przew°dnl.cząc^tedx,.Powiatu,w,Chełmie,t^ząd_G^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po^zapoznamu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142"poz'.1592 oraz 2 2002 .''.Nr 23' poz'220'Nr 62' poz' 558' Nl"113. Poz- 984. Nr 153, póz.' 1271, Nr 200, póz.
1688-L 214' poz: 1806)-,z90dnie z art. 25c tej ustawy ośwjadcsam^ ze ..P.osLada[n,_wchodzacę.w". skład
małżeńskiej wsp^nośc^maigtko^rej lub-stanowiące mój majątek .odrębny'>.^^- .i.i.-^w

Zasoby pieniężne:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7903,22 zł

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

papiery wartościowe: ....nie dotyczy

na kwotę: --.
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n.

1. Dom o powierzchni: ________ 115,7 m2,owartości: 300 000,00 zł
tytuł prawny: akt notarialny

2. Mieszkanie o powierzchni: -- m , o wartości:

tytuł prawny: ..nie..d9tyc.zx
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .ro^e ..................................,....,_..,., powierzchnia: 2,71 ha
o wartości: 19 ooo,oozł

rodzaj zabudowy: bez zabudowy

tytuł prawny: ,-.aj<t" notarialny,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie osiągnelem dochodu

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ^: działka budoulanaO^^^ budowlana 0,05 ha

o wartości: i. 15 ooo,oo zł 2. 7ooo,oozł

tytuł prawny: 1-2. akt notarialny ,

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 osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
n .le"..dot^ycz y

Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) 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:

.n.le....c?.9.t,y^.?y.
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: n^e ...dotycz'/

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
. n.le....c^o.1lr. y c.? y.

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

v.

Nabyfem(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:
.dz..la.ł.k.a.....r.oin.a....n.r....37.1....0.,?ow.:..o!..?J....ha....w...woLL...KO?Y.bu.t.SS.?J.....iJ.^

.a.k.t...n.otar.l..a.ł.ny....z...dn.la..,L?..\P..3.;..2.0PJ.r.:..7.s.k.ar.b...lan.^^^
.a..k.t....nol/Ania...o.5.;..PJ..:..2.00.1...r_S.ka.rb..Pa^^^^^^^ nr 778/8 paw.0,05 ha 23.12.2010
-Gmina Siedliszcze

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 osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,nie dotYcz^.

2. Zarządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.".-i. e". cloty^ .?"y"

- osobiście: ..nie dotyczy

-wspólnie z innymi osobami: ..nie. dotyczy

Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

^
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VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycz

-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 osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie....dotyczY

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaję.ć.^podaniem
65 5 /^, ?>7

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrydnienie ze stosynku^^^^^^ /
dieta radnego powiatowego-23847/24 zł,

./..?!?A.?.?.?... .^S^.L?.!?'.... ^9.?.Y?.:1:.?. ?.Y^.? ^..?:.^... .?J. S?3.^ e.I.now... .^.-ł-. ^O.^OA.OW.xc.^.T....^.9.P.9..'. 9.9... ..z ^.,

Izenia rady LGD -300,00 zł

K.

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

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .nie dotycz y

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): .Kredyt hipoteczny B Z ^

137 591,75 zł-oprocentowanie 4,70%
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