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(miejscowość)

Uwaga;

1, Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnle-
nia każdej z rubryk,

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać ..nie doty-
czy:,.

3. osoba skladająca ośwladczenle obowlązana Jest określić przynależność poszczególnych składnlków ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. Ośwladczenie o stanie maJątkowym dotyczy ma|ątku w kraJu lza granlcą.

5. Ośwladczenie o stanie maJątkowym obejmuje również wlezytelności pienlężne.

6. W częścl A ośwladczenia zawańe są informacje Jawne, w części B zaś informacJe nleJawne dotyczące adre-
su zamieszkanla składaJącego oświadczenle oraz mleJsca położenla nleruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżejpodpisany(a), Jan Leon Dittrich,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.06.1960 r, w Kościerzynie

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego - Dyrektor, Radny Powiatu Kościerskiego,
(miejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnla 5 czenłca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz, 1868), zgodnle z ań. 25c teJ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskle| wspólności
majątkowej lub stanowiące mól maJątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pienięźne gromadzone w walucie polskiej: 3.000 zł
* środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
* papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchni:264 m2, o wańości: 520.000 złwraz z działką o powierzchni 0,0635 ha

tytuł prawny; współwłasność małżeńska

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

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty rolne - łąki, powierzchnia: 0,6808 ha

o wańości: 24,000 zł

rodzaj zabudowy: łąki i nieużytki

tytuł prawny: własnośó

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

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:32Ą m2 - tereny mieszkalno _ handlowe

o wańości: ok. 420.000 zł

tytuł prawny: 1/2 własności z siostrą

w Kościerzynie
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1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych .osób prawnyc
' ; kóń ,ció.tnicri tafiie osóov _ naleźy podać liczh:ę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziałytestanowiąpakietwiększ'!niŻ10o/oudziałÓwwspÓłce:niedotyczy

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

2.PosiadamudziaływinnychspÓłkachhandlowych-naleŹypodaćticzbęiemitentaudziałów:niedotyczy

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

IV.

1. posiadam akc.ię w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

wktÓrychuczestniczątakieosoby-naleŻypodaÓliczbęiemitentaakcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Ztegatytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokoŚci:niedotyczy

2 posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleźy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęlam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokości:niedotyczy

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 podle9ało

zbyciu w drodze przetargu * należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nic dotyczy

V!.

1, prowadzę działalność gospodarczą (naleźy podaó formę prawną i przedmiot działalności); 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. Zarzgdzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em, Pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

leźy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

_ osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie 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

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokości:niedotyczy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot uzy-

skiwanych z każdego tytułu: umow" ,*iąiin"-ze st'osunkiem Pracy 65.724 zł, dieta radnego 9488 zł' najem

prywatny 12.000,00 zł
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podaó markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): kredyt hipoteczny na
budowę domu lNG BS - 275,000 zł, zostało ok. 100.000 zł, kredyt kompensacyjny REIFE|SSENBANK - 50.000 zl,
zostało 19.000 zł, Credit Agricole _ 43.000 zł

czĘŚc B

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

Kościerzyna, 17.09.2018 r.
(miejscowośó, data)




