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Zabiec, dnia í 1 .12.2018
(miejscowoŚć)

1. osoba skłaclająca ośwĺaclczenie obowiązana jest clo zgoclnego z pľawr!ą, staľannego i zupełrrego wypełrrieuia każclej z

rubľyk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretllyln przypaĺlku zastosowania' należy wpisać '.nie ĺlotycz-y''.

3. Osoba składająca oświaclczenie obowĺązana jest określić pľzynależność poszczególnyclr skłaĺlników majątkowyclr,

clochodów i zobowiązań clo majątku oclľębllego ĺ majątku objętego ma}żeńską wspólllością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym ĺlotyczy nlajątku w kraju i za granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejnluje ľównĺeż wieľzytelności pieniężnc.

W części A oświaĺlczenia z-awaľte są irrfoľmacjĺ: jawne, w części B z-aś informacje nĺejawne dotyczące adl'csu

zamieszkatria składającegĺ; oświaciczerrie oraz miejsca położenĺa nieruchomoścĺ.

CZĘSC A

Ja, nĺżej podpisany(a)' Krzysztof Stanisław Eliasz,

(ilnitlna ĺ naz.wisko oľaz. naz'rvisko roĺlowe)

urodzoIly(a) 01.01.1970r w Busku Zdľoju

Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich_dyľ. Szkoły, Wiceprz'ewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju,
(nli rjscc z;rtntĺltlictlia, statlowisko ltrb f trllkcja)

po zapozlranĺu się z pzepisanri ustawy z dnia 5 czerwca 1998 n o sanloľządzĺe powĺatowym (Dz. U.z2017 ľ. poz.

l868), zgodllie z aľt. 25c tej ustawy oświadczam, ż.e posiaclam wclrodzące w skład małżeliskiej wspólności

nlajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gľomadzone w walucie polskiej: 3000zł- współwłasność małżeńska

- śľoclki pielliężne gľoniaclzĺlne w walucie obcej: nie dotyczy

papieľy wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

il.

)

Dotrr o powiev,chlri: 120 m'Ż, o wartości: 120000zł

tytuł pľawny: wspó}własność małżeńska

Mieszkanĺe o powie'rz,chIlj: 45.l7 m2, o wartości 270000zł

tytuł pľawny: współw}asność ma}z,eńsl<a

(}ospodaľstwo rolne:

1.

:1.



nrdzaj gospodarstwa: wĺelokierunkowe, powierzchnia: 3,93ha

o waności; 32000z}

ľodzaj zabudowy: dom, obora,stodďa,garaż_murowane

tytuł prawny: współwłasność małzeńska

Z Lego tytułu osiągnąhm(ę}am) w ľoku ubieg}ym przychód i dochód w wysokości: przychód-S200zł, dochód-2600zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: powierzchnia całkowita lha pod domem 95m kw

o waľtości: 120000zł

tytuł prawny: wspóhľłasność małzeńska

III.

1. Posiadam udziały w spółkach hanďowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczest'niczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet wĺększy niż too/o udziałów w spółce: nie dotyczy

z tego tytulu osiągnąłem(ęhm) w rrrku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąhľn(ęłarn) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

tv.

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

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

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy ĺiż 1'0o/o akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąhm(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 wysokości: nie dotyczy

V.

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

Państwa, innej pańsĺľowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby

pľawnej następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze przetaľgu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: nie dotyczy



VI.

1. Prowadzę działalność gospďarczą (należy podać formę praiĄ'ną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąhm(ęłam) w ľoku ubĺegĘm pľzychód i dochod w wysokości: nie dotyczy

2. Zauądzam działalnością gospodaľcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-

leży podać io.'ę p."'ną i pruedmiot dzĺa}alności): nĺe dotyczy

- osobĺście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobaĺni nie dotyczy

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

uI.

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

__ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytuh zatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkażdego tytułu: z tytułu zatrudnienia w SP w Ratajach Słupskich, wynagrodzenie pľzychód-

63996,56zł, dochód- 62995.31zŁ z tytułu pełnienia funkcji ľadnego- 13990,40zł - współwłasność maŁeńska

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartoścÍ powyżej 10 000 zł'otych (w plzypadku pojazňw mechanicznych należy podać

maľkę, model i ľok pľodukcji): Skoda octavia 2017ľ, Fiat Gľande Punto 2009ł Ciągnik rolniczy URSUS C-360-19B2ľ -
wspóhľłasność małżeńska

x.

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

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaueniem, w jakiej wysokości): Bank PKo BP laedyt

mieszkaniowy(hipoteka) 300002ł do spłaty około 5000zł, Bank PKo BP kľedyt na zakup mieszkania 150000zł do

spłaty około 100000zł



czrlsc R

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aľt. 233 $

zatajenie prawdy grozi kaľa pozbawĺenia wolności'
1 Kodeksu kaľnego za podanie niepľawdy lub

Żabiec, 11.12.2018ľ
(lniciscowość, tlaĺa)


