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1. Osoba sktadaJąca ośwladczenle obowlązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypetnle-
nia każdeJ z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubrykl nle znaJduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
czv".

3. Osoba skladaJąca ośwladczenle obowlązana Jest określlć paynalożność poszczególnych składnlków ma-
Jątkowych, dochodów l zobowlązań do maJątku odrębnego l maJątku objętego matżeńską wspólnośclą ma-
Jątkową,

4. Ośwladczenle o stanle maJątkowym doĘczy majątku w kraJu l za granlcą.

5. Ośwladczenle o stanle maJątkowym obeJmuJe równleż wlerzytelnoścl pieniężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawańe są lnformacje jawne, w częścl B zaś informacJe nleJawne dotyczące adre-
su zamleszkanla składaJącego ośwladczenls oraz mleJsca położenla nieruchomoścl.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Alicja Ludwika Żurawska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10 maja 1973 r. w Kościezynie

Starostwo Powiatowe w Kościezynie - §tarosta Kościerski, Radna Powiatu Kościerskiego,
(mieJsce zatrudnienie, stanowisko lub funkcJa)

po zapoznanlu slę z pzeplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powlatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1868}, zgodnle z ań. 25c teJ ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład matżeńskleJ wspólnoścl
maJątkoweJ lub stanowlące mó| maJątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 3.000 zł (wspówłaśność małżeńska)

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wańościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

ll.
,1. Dom o powiezchni: 162 mz, o wańości: 600 tys, zł

tytuł prawny: współwłasność mażeńska
2. Mieszkanie o powiezchni: NlE DOTYCZY mz, o wartości NlE DOWCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DOryCZY, powierzchnia: NlE DOTYCZY
o wańości: NlE DOTYCZY
rodzaj zabudowy; NlE DOTYCZY
tytul prawny: NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości: NlE DOTYCZY

4, lnne nieruchomości:

powiezchnia: 960 m2 - działka na której stoi dom wymieniony w pkt l1,1

o wańości: 60 tys. zł

tytul prawny: współwłasność maźeńska

Data

Wpl.

L.dz.

Kościerzyna, dnia 05.12.2018 r.
(miejscowość)

0 5, 12, 2018

Uwaga:



- działka, powierzchnia: 0,71 ha

o wańości: około 7 tys. zł, tytuł prawny: wspó}własnośó małżeńska

ll l.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych o§ób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce: NlE DOTYCZY

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

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

lv.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYCZY

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

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: NlE DOfiCZY
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DOTYCZY

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia pnynależnego 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 podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

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

lezy podać formę prawną i pzedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

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

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zanądu (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieglym dochód wwysokości: NlE DOTYCZY



Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z pÓdanióm kwOt UZY-

skiwanych z każdego tytułu:
Dochód z tytułu zatrudnienia w §tarostwie Powiatowym w Kościezynie - 132.768,65 zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, modeli rok produkcji):

samochód osobowy §eat Alhambra, rok produkcji 2007, wańośó około 22lys. złotych

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostiaĘ udzlelone (wobeo kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w wysokoścl okolo 178 tys. CHF na budowę domu jednorodzinnego w PKO BP SA Oddział
Kościezyna, do spłaty pozostało około 125,214 tys. CHF

czĘŚĆ B

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



?łrLKościezyna, 05.12.2018 r,
(mieJscowość, data)


