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Uwaga:

1. osoba skłaĺIająca oświadczellĺe obowiązana jest clo zgoclnego zprawdą, staľarrnego i zupďllego wypehrienĺa kaŻdejz
rubryk.

2. Jeżrli poszczególne n:bľyki nie znajĺlują w konkretnym pnypatlku zastosowania, należy wpisać ..nie dotvczy''.

3. osoba składająca oświadczcnĺe obĺrwiązalra jest ĺlkreŚlić pľzylrtrleźllość ptrszczególrryclr składnikóu' majątkowyclr,

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

4. oświaclczenie o stanie nlajątkowynl clotyczy nlajątku w krajtr i za gľanicą.

oświadczeuie o stallie llrajątkowynl obejuruje rówllĺeż wielzyteltlości pielliężrre.

W ĺ:z,ęści A oświadczenia z'awarte są informacje jawne. w ĺ:zęśĺ:i B z.aś informaĺje niejawne ĺlotycące aclrestt

z.amieszkania skłarlającego oświaclczenie oraz miejsca położenia nienrchomości.

5.

6.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Krzysztof Stalrisław Eliasz, / zz ' 
,,,/

łJz:

(imiona i naz.wisko oľaz. naz.wĺsko rĺldowt')

uľodzony(a) 01.01'1970r w Busku Zdľoju

Szkďa Podstawowa w Ratajach Słupskich-dyr. Szkďy, Wicepľzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju,
(lniejscĺ' z.atnIĺlnicnia, st.tllĺrwisktl lttlr ttttlkcjł)

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dlria 5 czerwca 199B r. o salnorządzie powiatowym (Dz' U. z20|7 r. poz'

1868), zgodnie Z aÍr.' 25C tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

t.

Zasoby pieniężne:

-'' śľodki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 9500zł- małżeńska wspólność majątkowa

-- środki pieniężne gromadzone w walucĺe obcej: lűe dotyczy

papĺery waľtościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

II.

1. l)om o powieľzchIri: 120 mŻ, o wartości: 160000zł

tytu} pľawny: wspołwłasność- małżeńska wspólność majątkowa

Mieszkanie o powierz,chni:45.17 m2, o waľtĺrści 270000zł

ty tuł pľawtly : współwł asllość- ulalŹeliska wspóluość nraj ąt}ĺowa

Gospodarstwo rolne:

2,

3.



ľodzaj g()spoda rstwa : wi el oki eru lt kow e, pĺlwi eľzch ll ĺ a : ]], 9l}ha

o waľtości: 32000z}

rodzaj zabudowy: zabudowa zagrďowa

tytuł prawny: współwłasność- nlałżeriska wspólność majątkowa

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochoĺi w wysokości: przychód-B200zł, dochód-2600zł

4' Inne nieruchĺrmości:

powienclrnia: powieIzclrnia całkowita 1lra pod donrent 95nr kw wchodzi w skład gospodarstwa wyllrieniolrego w

punkcie 3

o wańości: 1 60000z}

tytu} prawny ; wspcrłw}asność- małżeńska wspólność' majątkowa

III.

l. Posiadam udziały w spďkach handlowych z udzĺałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcĺiw,

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

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy nlż 10o/o udziałów w społce: nie doýczy

Z tego Ętu}u osiągllą}cm(ę}anr) w ľoku ubicgłynr dochód w wysokości: nic dotyczy

2. Posiadam udziały w ĺnrrych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenĺ.a udziałów: nie dotyczy

Z tego tvtułu osiągną}enl(ę}anl) w ľoku ubĺeg}ym dochod w wysokości: nie dotvczY

ĺV.

1' Posiadam akcię w społkach 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 l-iż I0o/o akcji w spó}cc: nic drrtyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w Ioku ubiegłym clochód w wysokości: nie dotyczy

2. I)osiadam akcje w innych spďkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

'Ż Lego tytułu osĺągnąłenr(ęłanl) w roku ubiegłynr dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłen(an) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odľębnego) od Skarbu

Palistwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samclrządu terytońalnego, ich związków, komullalnej osoby

prawnej lub zwĺązku netľopolitalłlego następujące nrienie' które podlegało zbyciu w drodze przetargu należł podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.

1. Prowadzę działalność gospodaľczą (należy poclać foľmę pľawną i pľz.edmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dĺltyczy

Z tr_-gti tytil}ri tlsĺągni1}enl(ę}illlr) w ľokrr rrbĺcgłyIlr pIzychócl ĺ dtxňócl w u'ysokoścĺ: nĺt'ilotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pďnomocnikiem takiej działalności (na-

leży podać formę pľawną ĺ przedmĺot dzĺałalności): nĺe dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z ĺegtl iytułu osiąglląłtłlr(ę}arrł) w ruku tlliiegiynr durhod w-wys<;kuści: nie dotycz,y

VII.

W społkach handlowvch (nazwa, siedziba społki): nie dotvczv

-jesten członkiellr zarządu (od kiedy): llie dotyczy

__jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłynr dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytu}u: z tytułu zatrudnienia w SP w Ratajach Słupskich, wynagľodzenie przychód;96863,31

dochód- 947II,77zł, z tytułu pďnienia ľunkcji radnego-257ti7,60zł, z tyt'ułu działaĺności wykonanej osobiście:
pľzychĺid: 2210,00 d<lchód- 1768,00 zł _ wlw dochody stanowią wspólność nrajątkową

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powvżei 10 000 złotvch (w prz-_vpadku pojazdów mechaniczn.vch należv podać

lnarkę, ľnodel i ľok pľodukcji): Skoda octavia 2007ľ, Fiat Gľande Punto 2009r, Ciągnik ľĺrlniczy tJRsUS C-l]60-19B2r _

małż,eliska wspólność majątkowa

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w ým zaciągllięte l<redyty i pożyczki oraz wantnki'
na jakich zostały udzielolre (wobec kogo' w związku z jakim zdarzenienr, w jakiej wysokoĺíci): Bauk PKo BP kredyt

nlieszkaniowy(hipoteka) 30000zł do spłaty okďo 3800zł, Bank I'Ko BP kredyt na zakup nieszkania l50000z} do

spłaty okďo 90500z.ł - zobowiązanie wspólnie z małżonką



CZ,ĘSC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawic aľt. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie niepľawdy lub

Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Zabiec, 28.04.2020r
(lnit' jscĺlwość, tlłta) (prlĺlpis)


