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(miejscowość)

5.

6.

Uwaga:

L. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i zupełnego wypełnienia każdej z
rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .'nie dotvczĽ.

3. osoba składająca oświadczerrie obowiązana jest określić pľzynďeżność poszczególnych składników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małz'eńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu i za granicą.

Oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje również wieľzytelności pieniężne.

\,V części A oświadczenia zawafte są informacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pďożenĺa nieľuchomości.

częśĆ e

Ja, niżej podpisany(a), Kľzysztof Stanisław Eliasz,

(imiona i naz,wisko ĺrľaz. nazwiskĺr rodowe)

uľodzony(a) 01.01.1970ľ w Busku Zdľoju

Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich_dyľ. Szkoły, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdľoju,
(rni{sce zĺtrudllienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozlranĺu się z przepĺsauri ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ľ. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- śľodki pieniężne gľrrmadzone w walucie polskiej: 3000zł- wspóhľłasność małżeńska

- środlĺi pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery waftościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o waftości: 120000zł

tytuł prawny: współwłasność ma}żeńska

2' Mieszkanie o powierzchni:45.17 m2, o wartości270000zł

tytuł prawny: wspóhľ}asnośó małżeńska

ą. lđlłtBullcrnlwu LuluĘ.



rodzaj gospoclarstwa: wielokicľulll<owe, powiev,chllia: 3,93ha

o \ďaľtości: 32000zł

ľoĺ'lzaj zabudowy: donr, obora,stodcrła, garaż-muľolvane

tytuł prawny: współwłasność maŁżeńska

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód-1200zł, dochód-600zł

4' Inne nieruchomości:

pĺrwierzchnia: powieľzchnia całkowita 1ha pod dĺrIrrelrr 95nr kw

o waľtości: 120000zł

tytuł prawny: współwłasność nrałżeńska

I II.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałern powiatowych osób pľawnych lub przedsiębi<lrców,

w których uczestniczą ukie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te st'anowią pakiet więlĺszy l-liż !0o/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłynr dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcję w spółkach handłowych z udzĺałen powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w któľych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż LÜo/o akcji w spóhe: nie dotyczy

7, tego tytułu osiągnąłenl(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokoścĺ: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

I)aństwa, innej palistwowej osoby prawlrej, jednostek samoľządu teľytorialnego, ich związków lub od l<omunalnej osoby

pľawnej następujące nrienie, któľe poĺllegało zbyciu w drodze pľzetargu -- należy poclać opis nrienia i datę nabycia, od

kogo: nie dotyczy



VI.

1. Plowadzę działa]ność gospodaľczą (należy podać fornę prawną i przedmiot dzĺałalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innylni osobami nie dotyczy

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

2. Zarządzanl działalnoścĺą gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnonroclrikietn takiej działalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiścĺe nie dotyczy

-- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

VII.

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

- 
jestem człotlkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- 
jestenr członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nĺe dotyczy

_- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kĺedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osĺągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłym doclród w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia w SP w Ratajach Słupskich, wynagľodzenie przychód-

63996,56zł, dochód- 62995.3Izł, z tytułu pełnienia funkcjĺ radnego- 13990,40zł - wspóhľłasność małżeńska

IX.

Składniki Inienia ľuchomego o waľtoścĺ powyżej 10 000 zł,otych (w przypadlĺu pojazdów mechanicznych należy podać

naľkę, model i rok produkcji): Skoda octavia 2017ł Fiat Grande Punto 2009ą Ciągnik rclniczy URSUS C-360-19B2r _

wspóhĺłasność małżeńska

X.

Zobowiązania pieniężne o wart'ości powyżej 10 000 złotych, w tynr zaciągnięte kedyty i pożyczkĺ oraz wanttlki,

na iakich zostały udzĺelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokości): Bank PKo BP kredyt

mieszkaniowy(hipoteka) 30000zł do spłaty około 5000zł, Bank PKo BP kredyt na zakup mieszkania 150000zł do

spłaty około 100000zł



CZĘŚC R

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu kaľnego za podanie nieprawdy lrrb

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Żabĺec, 10.10.201Bľ
(nliejsĺ:ĺtwĺtść, data)


