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lE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Kościerzyna, dnia 17,04,2019 r,
(miejscowość)

1. Osoba składająca ośwladczenle obowlązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypelnle,

nia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczegótne rubryki nle znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać "nie doty,

czv",

3, osoba składaJąca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŻnoŚĆ poszczo.gólnYch składnlków ma-

jątkowych, dochodów l zobowiązań oo mająixu odrębnego'i maJątku obJętego małŻeńską wspólnoŚcią ma-

Jątkową.

4. oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenle o stanle matątkowym obejmuje również wierzytelnoścl pieniężne,

6. W części A ośwladczenia zawańe są informacje Jawne, w częś.cl B zaś lnformacJo nleJawne

su zamleszkanla sktadającego ośwladczenle oiai miejsca położenia nleruchomoŚci.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), Dariusz Jan Janta,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21, 1 0. 1 950 w Kościerzynie

Radny Powiatu Kościerskiego,- (miej§ce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoządzie PowlatowYm (Dz. U, z 2017 r,

poz. 1868), zgodnie z ań,25c teJ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskieJ wsPÓlnoŚci

maJątkoweJ lub stanowlące móJ majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 68.000 zł

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: 1.0,15 EURO

* papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll,

1. Dom o powierzchni: 330 m2, o wańości: 1900 000 zł

tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańościnie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: agroturystyczne, powierzchnia: ok. 6,0 ha

o wartości: 2000 000 zł

rodzaj zabudowy: budynek stajni i budynek usługowy

tytuł prawny: współwłasność

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościi nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: budynek usługowo-handlowy 1 500 m2

o wartości: 5900,000 zł

tytuł prawny: współwłasność

dotyczące adre-

N\



lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uozestniczą takie osoby * należy podaó liozbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

lV.

1, Posiadam akcję w spółkach 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 niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc|: nie dotyczy

V.

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 - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo; nic clotyczy

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działaIności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z innymiosobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymiosobaminie dotyczy

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

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
* jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu: dieta radnego - 10,857 zł
emerytura - 16.800 zł



lx.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓW mechanicznych nalezy

podaó markę, model i rok produkcji): samochód osob, mercedes C-220 2007 WsPÓłwłasnoŚĆ

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1O O0O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakicń zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚĆ 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,

Kościerzyna, 17.04.2019 r,
(miejscowość, data)




