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osoba s{ła{a;ąca oŚwiadczenie obowiĘźänaz/est do zlodnego z pŕawdą starannego i zupełnego wypďnie-
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;,?#l
łazo{ y'rr

ieti pos/cz,

3.

nia każd{J Ąrubryk.
I2. Jeżeli posżczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-

9zĽ'.
osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest określić przynależnoŚć poszczególnych sktadników ma-
jątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu i za granicą.

oświadczenie o stanle majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pďożenia nieruchomości.

Krzy sztof Sta n i sław E l iasz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01 .01 .1970r w Busku Zdrolu

Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich-dyr. Szkoły, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanĺu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenĺvca 1998 r. o samorządzie powĺatowym (Dz. U. z 2oo1 r.
Nr 142, po2.1592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z arl' 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mał-
zeńskiejwspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

!.

Zasoby pieniężne.

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: 3O00zł - .łłvłäźĺł<ła' -roí.;*:á tz_

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nłe dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

il.

1. Dom o powierzchni'' 12o m2, o wartości'. 125ooozł

tytuł prawny: współwłasnośÓ małzeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: 45.'1 7 m2, o wartości 27OOoOzł

tytuł prawny: wspołwłasnośi małzeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 3,93ha

o wartości: 33000zł

r odzĄ zabudowy: dom, obora, stodoła, garaż-murowane

tytuł prawny: wspďwłasnośi małzeńska

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód-42oozł, dochód-

12oozł

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: powierzchnia całkowita 1ha pod domem gSm kw

o wartości: 125ooozł

4.

5.

6.

czĘŚĆ A

Ja, niŻej podpisany(a),
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tytuł prawny: współwłasnośó małżeńska

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udzĺałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczątakie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o udziałów w społce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokości: nie dotyczy

2' Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziďÓw: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąJem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw,

w których uczestniczątakie osoby _ naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Zlego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podal liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył 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 pzetargu - naleŻy podal opis mie-
nia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczą(naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pďnomocnikiem takiej działalności (na-

lezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z ĺnnymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

vil.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Zlego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochld w wysokości: nie dotyczy

vilr.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot uzy_
skiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia w SP w Ratajach Słupskich, wynagrodzenie przychód-
91827,o3zł, dochód- 90158,31zł, z tytułu pďnienia funkcji radnego- 19677,97zł -zvr/ 7ł-ĺrrrs) ^ nrrrzIe.r'Ą



tx.

Składniki mĺenĺa ruchomego o wartości powyzej ío ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanĺcznych nalezy
podać markę, model i rok produkcji): Skoda octavia 2o17r, Fĺat Grande Punto 20Ogr' Ciągnĺk rolniczy URsUs c-
360-1982r - ł'2łEfał.łłic' 7cĄ);źł #
x.

Zobowiązania pieniężne o wartoścĺ powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciąnĺęte kedyty i pożyczkĺ oraz warunki,na jakich zostały udzĺelone (wobec kogo,-w žwiąlu ziakimJo"o-*i"'' 
.wlaxiei wyśokości): Bank PKo BP kredytmĺeszkaniowy(hipoteka) goooozł do s!łaty orołô zoocízł, á"nĹ pro BP kredyt na zakup mieszkania í50000zł dospłaty okďo 110000zł

czĘŚl B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbäwienia *oinoici'

art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

Żabiec, 26.04.2017r
(miejscowość, data)
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