
czv,,.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowynl dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
stl zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoścl.

czĘŚc A

Ja, niŹej podpisany(a), Zbignĺew Jan Zioło rod' Zioło,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 0 luty 1944r. w ZĄezioĺze

Gminny ośrodek Zdrowia w Tuczępach - kierownik

Radny Rady Powiatu Buskiego - wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 ĺ.
Nr 142, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz' 1688 i Nr 214, poz.'ĺ806)' zgodnie zart.25c tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład maŁ
ŻeńskiejwspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące mlj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

_ środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę:

[.

1. Dom o powierzchni: 180 m2, o wartoścr' 22O OOOzł

tytuł prawny: małŻeńska wspÓlnoŚl majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 66 m2, o wartoŚci nie dotyczy

tytuł prawny: umowa najmu

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: rolno-leśne, powierzchnia: 16,40 ha

o wartości: 193 000zł

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, budynek mieszkalny o pow. 120m2 o wartości 130 000zł w budowie

tytuł prawny: małŻeńska wspÓlnoŚl majątkowa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: 0 - 0

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: działka budowlana o powierzchni 0,31 ha o wartoŚci 150 000 zł zabudowana budynkiem

mieszkalnym o pow. 180m2 wykazanym w ppkc. '1



o WartoŚci: 220 000 zł

tytuł prawny: małŻeńska wspÓlnoŚl majątkowa,

działka o powierzchni 0,1 1 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w budowie o pow. 120 m2 o wartoŚci 1 10 000

zł

tytuł prawny: małŻeńska wspÓlnośl majątkowa

il1.

1' Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw,
w ktlrych uczestniczą takie osoby - nalezy podać |iczbę i emitenta udziałlw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałlw: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcję w splłkach handlowych z udziałem

w ktÓrych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2' Posiadam akcje w innych splłkach handlowych - naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji: nĺe dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŹonek, z wyłączenĺem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleŹy podać opis mie-
nia idatę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vt.

1' Prowadzę działalnoŚl gospodarczą (nalezy podal formę prawną i przedmiot działalności): Prywatna Praktyka

Lekarska

- osobiŚcie Prywatna Praktyka Lekarska

- wspÓlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: 182088,00zł - 145170,51 zł

2' Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

leŻy podal formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

- wspÓlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚcĺ: nie dotyczy

vll.

W splłkach handlowych (nazwa, siedziba sprłki): 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

powiatowych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw,

iemitenta akcji:



Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: nie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęl, z podaniem kwot uzy-

skiwanych z kaŻdego tytułu:
_ wynalrodzenie z tytułu zatrudnienia - 97665,00 zł małżeńska wspólnośl majątkowa
- emerytura 58650'21zł
_ wynagrodzenie za udział w posiedzeniu G1nrylqej.Ęomjsj! Rozwiązywania Problemlw Alkoholowych _ 1768 zł
- oiäty Řadnego Rady Powiatu Buskiego !ł 0 ? 2 , ĺłí.

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podal markę, model i rok produkcji): samochld osobowy Volkswagen T|GUAN rok prod. 2010

x.

Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej '1o ooo złďych, w tym.zaciągnięte. kredyty i pożyczki^oraz warunki,

na jakicň zostáy udżielone (wobec kogo,-w żwiązku z jakim zdarzeniem, w lakiej wysokości): Bank Spółd-zielczy w

Stopnicy oddziáł w Tuczępach, kredyt na remont mieszkania w kwocie 30 000 zł, pozostało do spłaty b.ooo zł.

czĘśl 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.

Tuczępy, 28 kwietnia 2015 r
(miejscowoŚl' data) (podpis)


