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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnle.
nla każdej z rubryk. 

ę

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
czv".

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określlć przynależność poszczególnych składnlków ma-
Jątkowych, dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńską wspólnośclą ma.
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju lza granicą.

5. ośwladczenie o stanle majątkowym obejmuje również wlezytelnoścl pleniężne.

6. W częŚci A ośwladczenia zawańe są lnformacje jawne, w częścl B zaś lnformacJe nIeJawne dotyczące adre-su
zamieszkania składającego ośwladczenie oraz mleJsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Adam Kzysztof Szejba,
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 2Ą października 1962 r. w Słupsku

Zespoł Kształcenia iWychowania w Dziemianach - wicedyrektor szkoły,

członek Załządu Powiatu Kościerskiego,

radny Powiatu Kościerskiego,
(miei3c€ zatrudnienia, §tanowi§ko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisaml ustawy z dnla 5 czen,rca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. ll. z 2017 t.

poz. 1868), zgodnle z ań, 25c Ę ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące w skład maźeńskle| wspólnoścl
ma|ątkowel lub stanowlące móJ malątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki'pienięźne gromadzone w walucie polskiej: około 65.000,00 zł

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie po§iadam

- papiery wańościowe: nie posiadam
na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchn i: 178 m2,o wartości: 250.000,00 zł

tytuł prawny: wspótwłasność mażeńska

2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy m2, o wartości

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: n ie dotyczy, powiezchnia:

o wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:



powievchnia: cz]tery działkio powiezchniach: 0,2§00 ha, 0,1245 ha, 0,1251 ha, 0,0034 ha i976/6000 udziału w
działce - drodze o powierzchni 0,0206 ha

o wartoŚci: l działka około 37.500,00 zł, działki l1-1V łącznie około 75,000,00 zł, wańośó udziałów 3,745,00 zł

tytuł prawny; współwłasność maźeńska

lll. 
ł

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

nie posiadam

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

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam

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

lV.

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

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

nie posiadam

akcje te stanowią pakiet większy niż 1oo/o akcji w spółce:

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

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

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)

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

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

zbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

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

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pnychód i dochód w wysokości:

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

leźy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vlI.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



f, Mll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniern kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie za pracę - 63.702,92 zł brufto, pełnienienie obowiązków społecznych
iobywatelskich - 14,784,00 zł brufto, umowy-zlecenia 9.105,00 zł brutto

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

markę, model i rok produkcji): samochód osobowy BMW 318 Touring Disel DPF poj. 2,0 rok produkcji 2011 -

współwłasność malżeńska

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚĆ B

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

Dziemiany, 14 wześnia 2018 r.
(miej§cowość, data)
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