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lE MAJĄTKOWE
powiatu

Dziemiany, dnia 28 marca 2018 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubrykl nie znaJdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpIsać ..nte dotv-
czv".

3. Osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnlków ma_
jątkowych, dochodów lzobowiązań do maJątku odrębnego i maJątku objętego małżeńską wspólnością ma-
Jątkową.

4. Oświadczenle o stanle ma|ątkowym dotyczy majątku w kĘu lza granicą.

5. Oświadczenie o stanie ma|ątkowym obejmuJe również wierzytelności plenlężne,

6. W częścl A oświadczenla zawańe są lnformacJe jawne, w części B zaś informacJe nieJawne dotyczące adre-su
zamleszkania składającego ośwladczenle oraz mleJsca polożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Adam Kzysztof Szejba,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24 pażdziernika 1962 r. w Słupsku

Zespół Kształcenia iWychowania w Dziemianach - wicedyrektor szkoły,

członek Zaządu Powiatu Kościerskiego,

radny Powiatu Kościerskiego,
(miejsce zatrudnienia, §tanowi§ko lub funkcja)

po zapoznanlu się z płzepisaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powlatowym (Dz. lJ. z 2o17 r.

poz. 1868}, zgodnie z arl. 25c tej u§tawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład mażeńsklej wspólności
majątkoweJ lub stanowiące mój ma|ątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne gromadzone w walucie polskiej: 60.000,00 zł

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartościowe: nie posiadam
na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchni: 178 m2, o wartości: 250.000,00 zł

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
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powierzchnia: cztery działkio powierzchniach: 0,2500 ha, 0,,t245 ha,0,1251 ha i0,0034 ha
o wańości: l działka około 37.500,00 zł, działki lI-|V łącznie około 75.000,00 zł
tytuł prawny: wspóhłłasnośó maźeńska

llI.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta u-działów:

nie posiadam

udziały te stanowią pakiet więks.ly niż 1ao/o udziałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścł:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

1. Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub paedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby * naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

nie posiadam

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcjiw spółce:

Z tego tytułu osłągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

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

V.

NabYłem(am) (nabył mÓj maŹonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich
związkÓw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbYciu w drodze pzetargu - naleZy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nlc dotycry

v!.

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

-- wspólnie z innymiosobami

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

Vll.

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll, (),9-



t at ttrri,t
'ri

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudniónia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_tskiwanYch z kaŻdego !V^t{9: . 
wylnagrodzenie.za pracę - 88,114,07 zł brutto, peinienienie obowiązków społecznych

i obywatelskich - 15.612,00 zł brufto, umowa-zlecenie d,760,0o ił brutto

lx.

Składnikimienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model irok produkcji): samochÓd osobowy BMW 318 Touring Disel DPF poj. 2,0 rok produkcJi 2011\_

blv
x.

Zobowiązania PienięŹne o wańoŚci powyżej 1o 000 1ł9tych,.w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w Źwiązku z jakim zdazóniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚĆ B

^/\łj.')u
PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_prawdylub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnośii.
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Dziemiany, 28 marca 201B r.
(mieJscowość, data)


