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oŚWlADcZEN l E MAJĄTKoWE

rubryk. i

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotyczy''.

osoba składająca oświadczenie obowiązalla jest okreśIić przynależność poszczególnych składników majątkowych,

tlochodów i zobowĺązań do majątku odrębnego i nrajątku objętego na-kelĺską wspólnością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

ośwĺadczenĺe o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pĺeniężne.

W części A oświadczenia zawaĺte są informacje jawne, w częścĺ B zaś infoľmacje niejawne ĺlotyczące adresu

zamieszkania sk}adającego oświadczenie oľaz miejsca polożenia nienrchomości.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), Krzysztof Stanĺsław Eliasz,

(inliona i naĺ.wiskĺl ĺrraz. naz.wiskĺl rtxlĺlwe)

uľodzony(a) 01.01.1970r w Busku Zdroju

Szko}a Podstawowa w Ratajach Słupskich-dyr. Szkďy, Wiceprzewodniczący Rady Powĺatu w Busku-Zdroju,
(miejsce zĺtrttĺlnienia, stanowisko luh f unkcja)

po zapoztraniu się z pĺzepisami ustawy z ĺlnia 5 czerwca 1998 ľ. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 ľ. poz.

1868), zgodnĺe z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład ma}zeńskiej wspóIności

majątkowej lub stanowiące moj majątek odębny:

I.

Zasoby pieniężne;

- śľodki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 3000zł- wspólwłasność maŁ,eliska

- śľodki pieniężne gľomadzolre w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

2.

Dom o powierzchni: 120 tn2, o wartości: 120000zł

tytuł prawny: współwłasność nraŁzeliska

Mieszkanie o powieľzchni: 45.17 m2, o wartości2700o0z|

tytuł prawny: współwłasność maŁ'eliska
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4.

Gospodaľstwo rollle:

rodzaj gclspodarstwa: wĺelclkierunkowe, pĺrwierzchnia: 3,93ha

o wańości: 32000zł

rodzaj zabudowy: dom, oboľa,stodoła, gaľaż-murowane

tytuł pľawny: współwłasność małzeIiska

Z tego tytułu osiąglląłem(ęłam) w roku ubiegłym pnychód i dochód w wysokoścĺ: przychód-S20Ozł, dochód-26o0zł

Inne nieruchomości:

powieľz.chnia: powierzchnia całkowita 1ha pod domem 95m kw

o wartości: 120000zł

tytu} prawny: współwłasność małzeńska

III.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

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

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet wĺększy niż 1'0o/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną}em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

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

Posiadam akcję w spółkach handlowych z udzĺałem powiatowych osób prawnych lub przedsĺębiorców,

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

nie dotyczy

akcje te stanowĺą pakĺet większy niż loo/o akcji w spółce: nĺe dotyczy

Z tego tytułu osiągną}em(ęłan) 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 roku ubiegłyIlr dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odľębnego) od Skaľbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu terytoľĺalnego, ĺch związków, komunalnej osoby

prawnej lub związku nretropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przeta'rgu - llależy podać

opis lnienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

IV.
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VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać fornrę prawną i puedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

- wspóInĺe z innymi osobanri nie dotyczy

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

2. Zarządzam działalnością gospodaľczą lub jestem przedsuwicielenr, petnonrocnĺkiem takiej działalności (na-

leży podać foľmę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

wspólnĺe z innylrri osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osĺągną}em(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spó}kach handlowych (nazwa, sĺedzĺba spółki): nie dotyczy

- 
jestem członkiem zarządu (od kiedy); nie dotyczy

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

- 
jestem członkiem komisjĺ ľewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

VIII.

Inne dochody osiągane z tyt'ułu zatrudnienia lub innej dzĺałalności zarobkowej lub zajęć, z podanĺem kwot
uzyskiwanych z każdego tytu}u: z tytttłu zatľudnienia w SP w Ratajach Słupskich, wynagrodzenie pruychód-

63996,56zł, dochód- 62995.31zŁ z tytułu pełnienia funkcji radnego- 13990,40zł - wspďwłasność maŁ'eliska

IX.

Składniki urienĺa ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

maľkę, model i ľok produkcji); Skoda Octavia 201'7r, Fiat Grande Punto 2009r, Ciągnik rĺ:lniczy URSUS C-360-19B2ľ _

współwłasność ma}zeńska

X.

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

na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdaľzeniem, w jakiej wysokości): Bank PKo BP kredyt

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

spłaty około 100000zł - zobowiązanie wspólnie z małzonką



CZĘŚĆ B

Powyższeoświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aľt. 233 s 1 Kodeksu kaľnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie pľawdy gľozi kara pozbawienia wolności.

Żabĺec' 09.01.2019ľ
(nricjscllwość, data)


