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1' osouá sľłaaa'iąca oświadczenie obovliązmĺa\r, ao zgorlllego z pľawdą, staľal]llego i zupełnego wypełnienĺa każĺlej z

rubryk. \

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajĺiują w konkretnym przyparlku zastosowania' należy wpisać ''nie rlotvczy''.

osoba składająca ośwĺadczenie obowiązatla jest określić przynależność poszczególnych składnĺków majątkowyclr,

dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

oświaciczenie o stanie majątkowym clotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmtrje ľównież wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia Zawane są informacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adľesu

zamieszkaľlia składającego oświadczenie oľaz mĺejsca po}ożenia rrĺeruchomości.

CZĘŚĆ A

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

(imiona i nazwisko oraz nazwisko ľodowe)

uľďzony(a) 01.01.1970r w Busku ZdĄu

Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich-dyľ. Szkďy, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdľoju,
(ni{sce zatnrdnicnia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powĺatowynl (Dz. U.z2017 r. poz.

1868), zgodnie z aĺt. 25c tej ustawy oświadczanr, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- śľodki pieniężne gľomadzone w walucie polskiej; 3000zł

'środki pĺeniężnc gromadzone w walucie obcej: nĺe dotyczy

- papieľy wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

It.

Donr o powĺeľzchni: 120 nl2, o waności: 120000zł

tytuł prawny: współwłasność maľzeńska

Mieszkanie o powierzchni: 45.1'7 m2, o wartości 270000zł

tytuł prawny: wspóhĺłasność małżeńska

Gospodarstwo ľolne:

4.

5.

6.

1.

)



rodzaj gospoclarstwa: wĺeklkieľLrnkowe' powiev,chnia: 3,93ha

o wartości: l]2000zł

ľodzaj zabudowy: dolrr, oboľa,stodoła, gaľaż-nlu rowane

tytuł pľawny: współwłasllość małzeńska

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

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: powieľzchnia całkowita 1ha poĺl ĺlonenr 95nl kw

o waľtości; 120000zł

tytuł prawny: wspó}własuość małżeńska

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób pľawnych lub przedsiębiorców,

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

nie dotyczy

udzia}y te stanowią pakiet większy niż |0o/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąhm(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać lĺczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłenr(ę}anr) w ľoku ubĺegłynl dochód w wysokości: nĺe dotyczy

Posiadam akcję w spółkach handlowych z udzia}em powiatowych osób pľawnych lub przedsiębiorców,

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

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż loo/o akcji w spółce: nie dotyczy

7, tego tytułLl osĺągnąłem(ę}am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nĺe dotyczy

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

Z tego tytułu osiąglląłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój maŁ'onek, z wyłączelliem mienia przynależnego do jego rnajątktr odrębnego) od Skarbu

Palistwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby

pľawllej następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze przetargu'- należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: nie dotyczy

IV.

1.



VI

1. Pľowadzę działalność gospodaľczą (należy podać foľmę pľawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

_--- wspólnie z ĺnnymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłyln przychód i dochód w wysokości: nĺe dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-

leży podać formę pľawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

VII.

W spó}kach handlowych (nazwa, siedziba spó}ki): nie dotyczy

jestem członkiem zau,ądu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem 
członkiem ľady nadzoľczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycz.y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód 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 zatľudnielria w SP w Ratajach Słupskĺch, wynagľodzellie przychód-

63996,56zł, dochód- 62995.31zł, z tytułu pełnienia funkcji radnego- 13990,40zł - wspóhĺłasność nraľŹeńska

IX.

Składniki mielria ruchomego o waľtości powyżej r0 000 zł,otych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

markę, nodel ĺ rok produkcji); Skoda Octavia 2017r, Fiat Grande Punto 2009r, Ciągnik ľolniczy URSUS C-360-1982r

wspóhĺłasność nałzeńska

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakich zosta}y udzielone (wobec kogo, w związku z jakinl zdarzeniem, w jakiej wysokości): Bank PKo BP kredyt

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

spłaty olĺoło 100000zł



CZĘŚĆ R

Powyższe oświadczenĺe składam świadomy(a), iż na podstawie aľt' 233 s 1

zatajenie prawdy grozi kaľa pozbawienia wolności'

Zabĺec, 16.09.201Br
(nliejst:ĺlwĺlść, ĺlata)

Kodeksu karnego za podanie niepľawdy lub
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