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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązarla jest do zgoĺlnego z prawdą, staľannego i ztrpełnego wypełnienia każde1 z

rubľyk.

2. Jeżcli poszczególne ľtrbryki nic znajdują rv konkrctnynl przypaclktl z.astosowania, należy wpisać ',nie clotyczy''.

3. osoba skłaĺlająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,

doclroclów i zobowiąz.ali clo majątktr odrębnego i majątkrr objętego małż.eńską wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym ĺlotyczy rnajątktr w kraju i za gľatricą'

5. oświadczerlie o stallie majątkowyrn obejmuje ľówllież wieľzytclności pierliężne.

6. W części A oświadczerrĺa zawarte są informacje jawne, w części B zaś inťoľInacje niejawne dotyczące adresu

zatrrieszkania składającego oświadczenie oľaz lrliejsca położenia nieľuclrotności.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej poclpisany(a), Krzysztof Stanisław Eliasz,

(imiona i nazwisko oľaz. nazwisko roclowe)

urodzony(a) 01.01.1970r w Busku Zdľoju

Szkoła Poclstawowa w Ratajach Słupskich-dyr. Szkoły, Wicepľzewodniczący Rady Powĺatu w Busku-Zdrojrr,
(miejsce zatľttĺlnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 5 Czeľwca 199B r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2017 r' poz,

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

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- śroclki pieniężne gľonradzone w walucie polskicj: 3500zł- małżeńska wspólność majątkowa

- śľodki pieniężne grotrraclzone w walucie obcej : nie clotyczy

- papieľy waľtościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie clotyczy

It.

1. Dom o porvieľzchľli: ]20 nr2, o wartości: 120000zł

tytuł prawny: współwłasność- małżeriska wspólność nrajątkowa

2. Mieszlĺanie o powieľzchni: 45'17 m2, o wartości 2700OOzł

tytuł prawny: współwłasność- małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospoclarstwo ľolne:
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ľoĹlZaj gospodarstwal wielokieľunkowe, 1lowicľzchrlia; 3,93ha

o waľtości: 32000zł

roclzaj zabuclowy: zabuclowa zagľodowa

tytuł prawny: współwłasność- małżeńska wspólność majątkowa

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłanr) w ľoku ubiegłym pľzychócl i dochócl w wysokości: pľzychód-5200zł, clochód-2600zł

4. Inne trieľttchonrości:

powieľzchnia: powierzclrnia całkowita 1ha pocl domem 95m kw wchodzi w skład gospodarstwa wymienionego w

punkcie 3

o warlości: l20000zł

tytuł prawny: współwłasność- małżer1ska wspólność nrajątkowa

III.

1' Posiadam udziały w spółkach hancllowych z uclziałem powiatowyclr osób prawnych lub pľzeĺlsiębioľców,

w któľych uczestniczą takie osoby - należy poclać liczbę i emitenta uclziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o uclziałów w spółce: nie clotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w ľoku ubiegłym dochócl w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy poclać Iiczbę i emitenta udziałów: nie clotyczy

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

IV,

1. Posiaclam akcję w spółkach handlowych z lrclziałen powiatowyclr osób 1lľawnych lub przeclsiębiorców,

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

nie ĺlotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: nie clotyczy

Z tego tytułrr osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłym dochócl w wysokości: nie ĺlotyczy

2. Posiaclam akcje w innych spółkach handlowych - należy poclać liczbę i emitenta akcji: nie clotyczy

Z tego tytLrłu osiągnąłem(ęłam) w ľoku Llbĺegłym clochócl w wysokości: nie dotyczy

Nabyłcnl(anl) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienĺa przynależnego clo jego majątku odľębncgo) od Skarbu

Państwa, ilrllej palistwowej osoby prawnej' jeclnostek samoľząclu teľytoľialnego, ich związków, konrttnalnej osoby

1lľawnej lub związku nrctľopolitalnego następującc nrienie, któľe pocllegalo zbycitl w ĺlroĺlz.e'pl'zetargt| - należy poclać

opis nienĺa i clatę nabycia' ocl kogo: nie clotyczy
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1, Pľowadzę działalność gospociarczą (należy podać foľmę pľa\^/ną i pľzeclmiot clziałalności): rlie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubĺegłyrn przychód i dochócl w wysokości; nie dotyczy

2, Zarządzam clziałalnoścĺą gospoclaľczą lub jcstem przedstawicielem, pełnonrocnikiem takiej clziałahlości (na-

leży poclać foľnę pľawną i pľzeclnliot działalności): nic clotyczy

osobiście nie clotyczy

-- wspó|nie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłam) w ľoku ubiegłym clochócl w wysokości: nie clotycz.y

VII

W spółkach hanĺllowych (naz'wa, sieclziba spółki): nie clotyczy

- 
jestem członkietrl zaľządu (od kiedy): nie dotyczy

- 
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie clotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym clochód w wysokości: nie clotyczy

VIII.

Inne clochocly osiągane z tytułu zatľuclnienia lub ĺnnej ĺlziałalności zaľoblĺowej lub zajęć, Z poclaniem kwot

uz,yskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatľudnienia w SP w Ratajach Słupskich, wynagroclzenie dochód- 869L2,29z.ł,

Z tytułu pełnienia funkcji raclnego-21867,54zł, z tytułu clziałalności wykonanej osobiście: clochód- 256zł-wlw
dochocly stanowią wspólność majątkową

IX.

Składniki miellia ľuchomcgo o waľtości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów nrechanicznych nalcży podać

maľkę, moclcl i rok pľocltrkcji): Skocla octavia 2007r, Fiat Gľanrle Punto 2009ľ, Ciągnik rolrriczy tJRSUS C-']60-19B2ľ-

małżeIisl<a wspólność nrajątkowa

X.

Zobowiąz.ania picniężne o wartości powyżej ]0 000 złotych, w tym zaciągnięte kľcclyty i pożyczki oľaz warunki,

na jakich Zostały udzielonc (wobec l<ogo, w związku z jalĺinl zdaľzeniem' w jakiej wysokości): Bank PKo BP kľedyt

mieszkaniowy(hipotcka) 30000zł clo spłaty około 4B00zł, Bank PKo BP kľedyt na zakup nieszkania 150000zł do

spłaty około 99500zł - zobowiązallic wspólnie z małżonką
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż, na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za porlanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Zabiec, 25.04.2019ľ
(lnicjscĺlwość' ĺ1łta)


