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Sarnowy, dnia 07.04.2019r.

Ldz.

1.osoba.ajestdozgodnegozprawdą,starannegoizupełnegowypełnie-
nia każdeJ z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubrykl nle znaJduJą w konkretnym pzypadku zastosowania, naleŻY wPlsaĆ "nIe dotv'

czv".

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana |est określlć pzynależnoŚĆ.poszcze.gólnYch składnlków ma'

|ątkorrych, ooctrodów l iobowlązari oo f,iiątru odrębnego'l ńa|ątku obJętego małŻeńską wsPÓlnoŚclą ma,

Jątkową.

4. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotyczy majątku w kraJu lza granlcą,

5. Ośwladczenie o stanle maiątkowym obeJmuJe również wlezytelnoścl plenlężne,

6. W części A oświadczenia zawańe są informacJe Jawne, w częŚcl B zaŚ informacje nlejawne
su zamieszkania składającego oświadczenie oiaŻ miejsca położenia nleruchomoŚci.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany Czesław Filip Cyra,

urodzony 1 0,07, 1 960r. Kościerzynie,

Gospodarstwo rolne w Sarnowach, radny iczłonek zarządu powiatu kościerskiego, członek PlR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu slę z przepisami ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzie PowiatowYm (Dz. U. z 2017 r,

poz. 1868), zgodnie z art, 25c teJ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŻeńskiej wsPÓlnoŚcl

majątkowej lub stanowiące mój maiątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki 15 347,41zł. pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

- środki - pienięzne gromadzone w walucie obcej:_

- papiery wartościowe: -
na kwotę: -

ll.

1. Dom o powierzchni: 202m2, o wartości: 24O OOOzl.,

tytuł prawny: własność hipoteczna.

2. Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wartości

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 13,09ha

o wańości: 350 000zł.

rodzaj zabudowy: siedlisko rolnicze

tytuł prawny: własność hipoteczna

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: 30 000zł.

4. lnne nieruchomości: dzierżawa

powierzchnia: 9,56ha

o wartości: -

tytuł prawny: dzierżawa



lll. NIE DoTYczY
,1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów;

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

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

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

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

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

w których uczestniczą takie osoby - naleźy podac liczbę i emitenta akcji:

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

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

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.NIE DoTYczY
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl. NlE DoTYczY
1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiśc|e

_ wspólnie z innymi osobami

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

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

lezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll. NlE DoTYczY
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- 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:

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
skiwanych z każdego tytułu:
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lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podać markę, model irok produkcji): ciągniki rolnicze: MF 6465, r,pr.2004, C4ar, r, pr. 1969, C330, r. pr. 1976,

maszyny rolnicze.

Samochód osobowy: BMW 2,5 l, r. pr. 2002, chryslergrand voyager 3,3 l, r. pr. 1998

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): W Banku
Spółdzielczym w Kościerzynie, na zakup ciągnika rolniczego MF 6465, w wysokości: 58 310zł,

czĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sarnowy, 07.04,2019r
(miejSCOWOśó, data)
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