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1. ()sohł sk'łatlalilr:iI oi;,

nia każdel u fur,ryk.

RPu/236963/?018
Datg:20lB_09-2t

(nliei§6swość}

lost do u§odnsgo z prawdą, starannego l zupolnago wypolłlle,

4.

6,

6.

Jeżell posżczegótne fubryki nłe znaJduJą w konkr6tny,n pźypadkU zagto§owania, naleŻy wplsaĆ ,.Ęle dqtv:

czy",

osoba składaJąca ośwladczenlg obowiązana jest określić prłynależność poseczo.gólnYch skladników mn,

ńik;*y"ń, doiirodów l robowiązań do rrłaJątku odrębnego'l niajątku objęt€go małżellską wsPÓ|noŚclą ma-

Jątkową,

oświadczenł€ o §tallle majątkowyłn dotyczy maJątku w kra|tl l za granicą,

óśwladczenie o §tćnle maJątkowynr oboJmujo równleż wleftytelności pleniężne.

W częścl A oświadozenis Zawartc są informao|o jawno, w częścl B zaĆ lnforrnacJe nloJawno doty§ząco ffdrc-

su zanllesrkatł{a tkładatącego oświadczenle ora! mle}§ca poloŻenia nleruchomoŚcl,

CzĘŚĆ A

Ja, niźej podpisany{a}, Tomasz Jakub Dcrra,
(lmlon€ i nazw§ko otaz nazwlko r§dow€)

urodzony(a} 12.Q7 1972w Kościerzynle

Nauczysiel: Zespót l(ształcenia w Wielkim Klitłcłu, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowym Klinczu" Prezes
Octdziółu ZNP w Kościerzynie. Przewodniczący Rady Powiatu Koścłorekiego (Radny),

(miai§oe zatrudnionia, slooowisko lub lunkcja)

po 7apo?naniu się z przepisaml ustawy z dnia 5 czgrwca 1998 r. o §amoĘądzie powlatowYm (Dz. U, z ?Ot7 r.

poz, 1868), {sódnie z art. 25c te} łstawy ośwlndczam, że po§iadan ,rvchodzqce w shład rn8łŻcńskl6i WspólfioŚcl

maJątkoweJ ttlb stanowiące rnój rnaiątek odrębny:

l.

Zasoby pięniężfie,

*,środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięene gromadzone W WalUcie obcej: nie dotyczy

* papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll.

1, Dcm cl powierzóhni: 90 m}, o rvarto§ci: 590.000 zł

tytuł prawny, włgsność (kredyt hipoteczny)

2 lńiesrkanie o powierzcltni 53 n-rż, o rvafto§ęi 150.{J00 zł

t/tul prav/ny: rvlasnośc

3 Gospodarstwo rolne

rodzal §ospodarstvfa. nie dotyczy, powterzc;htria. nie dotyczy

o wańości: rtie dotyczy

roclzaj i:łbt.rdowy lrie dotyczy

tytuł prawny: ltie dotyozy

Z tego iyłułu osiągnąłenl(ęłam) w roku ubieglynl prżyehód i doctród w w},sokoŚcil nie c'otyczy

4. inrle ł,,ieruc}rotrroś;ci,

pov,,ierzclrnla . 51t5 nl?, Czialka rekreacl,jna

o lrarioścl. 50.0C0 zl

MAJĄTKOWE
,Uj łłtłł
ilżvltd. dnia 17.09.2018 r. r.



lĘ

lytłll prawny: wlasno§ć (kredyt hipoteczny)

lll.

1, Postadam udzialY w.sPÓłkach handlowych z, uclźiałem pov.riatowych osób prawnych lub
. 
w.których uczęgtni§żą takie osoby * naleźy podać iiczbę i"ńireni"-uoriałow,

nie dotyczy

udzialy ie stanowią pakret większy niż 10% tdziałów w spólce; nie dotyczy
z hego lytułu o$iągnełem{ęlam) vł roku ubiegłym dcchód lv wysokości: nie dotyczy

przedsiębiorców,

2, Posiadam udziałY lv innYc§ sPÓłkach handlowych * należy podac liczbę i ernitenta ucJziałów. nie dotyczy
ź tego tytulu osiągnąłern(ęłarn} w roku ubieglym doćnoo w lvysokości: flie dótyczy

lV"

1, po§iada'h akcję w spólkach handlowych z udaiałem powiatovłych osób ptawnych lub przedsiebiorców,
w któryoh uczestniczą taki§ osoby * naleźy podać liczbę i emitenta akcja;

nie dotyczy

akcje te slanowia pakiet więk§zy niż 10yo akcji iv spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) v,r roku ubieglynr dochód w wysokości: nie dotyczy

2, Posiadarn akcje w innYch sPÓłkach lrandlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotlc?y
Z,tego tytulu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dachód w Wysokości: nie doiyczy

v.

Nabyłem(am} (nabył mój małzonek, z wylączentem mięnia przynałeźnegO d0 jego majątku odrębnego)
od skarbu Pańsfiva, innej pańslwoweJ osoby prawnej, jedno$tek samorządu terytorialne§o. ich
związltÓw, komunslnej osoby prawnej lub związt(! nletfopolii8lnego fi8stęp§iąc§ mienie, k}óre podlęg8ło
zbycitl w drodze przetargu * należy podac opis mienia i datę nabycia, od koga: uic dnrycr.t.

vl.
1, Prowadzę dziełahoŚĆ gosPodarczą (naleźy podać formę pfawna i prcecmiot działalności): nie dolyczy

*-, osobiście nie dotyczy
.*- wspólnie z innyrni oBobami nie dotyczy
ztego tytulu osiągnąłemlęłam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości; nie clatyczy

2, zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pzedstal*vicielem, pełnornocnikiem takiej działalności {na_
leży podać formę prarvną i przedmiot dziala|ności); nie dotyczy

--- ósobfście nió dotyczy

--- wspólnie z innymi osobami nie dotyozy
z tego tyttjłu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym doohód w vlysokości; nie dotyczy

vll.

W spólkach hancllowych {nauwa, siedziba spółki); nie clotyczy

- jestem cżlonkiern zarządu (od kiedy): nie dotyczy
__ je§lon1 czlonkielrl rady nadz<rtc żej (od k;edy); llić dotyczy
-- jestem członkiern komisji relvizyjnej (od kiedy}; nie clotyczy
z tego tytulu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubieglyrn dochód w wysokości: nfe dotyczy

vlll.
lnne <lochody osiagane z tytułu zatrudnłenia lub rnnej działalnoścł zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uży_§kiw'nych z kaidego tyłułu: Zairudnienie. Z§iP w N. Kińr;'--zo łilii,cr}1l

ą *-:_iji!-:*_.



ZK w W. Klinczu - 58 350.67 zt

Oieta Przewodniczącego Rady: 14 599 zł

lX.

składniki rnienra ruchomego o wartości powyźej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleZy

podać nłarkę, modet i rok produkcji): Ford Fiesta 2005 - 11,000 zł

Motocykl Suzuł<iV-STROM - 14,000 zl

x,

zobowiązania pienięźne o wańości powyżej 10 000zlotych, w tym żaciągnięte kredyly ipoźycz}<i oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokości): zaktlp nieruchomości
( pkt. 4.t) PKo 8P w wysokŃci: 23.496 CHF do §płaty - 8s.986 żl

czĘść ts
Adres zarnie§zkania osoby składającej oświadczenie: (*)

Miei*ce położenia nięruchomościwymlenionych w punkcie ll częściA {adres):
(*) §a podsta. ie art. 25d rtst. 1 ustłlr1, z tlnig 5 czel,lyca 1998 roku o sanołzqdłle potłialalqwt (Dz, U z 201tl r,. poz. 995 ze
zur.) rloliolraoo s1-|qczenia z udostępnienia w Blulc§nie InforruacJl Publiczncj lnforrn*cJi o ndrresie znmie$rkauił
skladaJącego ośrvlndczeule ornż o rrrleJrcu polożeuił nlerucbomości.

\T.r{qczenla dokounl: Slarvołrir, \Yierzbleniec -_ krs5lektor rvolełvótlzhi Zcspttlu dr. Oclrron1'IrrfornnłJl Nie|awnl'clt
Ponrorsklego tllzędu WoJervódzklcgo

Powyższe oświadczerłie składam świadomy(a). iż na podstawie ań. ?33 § 1 Kodeksu karłego za pocJanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbav/ienia wolności.




