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Ja, niżej podpisany(a)' TADEUSZ JEI,ť]ARZ

f, łtąpd,'á.czą. enu-I}d n e g o p owi atu

ę?. ł1tr 5 )tll \ ť
, dnia 23 .0I . 201"9 7.Busko Zdrol

(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpĺsaó ,,niq
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maľżeńską
wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 czerwca 1957 r w Stopnicv
F.H.U. SPECTANK E.Jewiarz, ]' Kowalik , M. Janickí spółka jawna Stopnica

Ul Piotrorvskiego 25

Radny RadV Powiatowe-j
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r' o samorządzie powiatowynl (Dz. U. z2017 r.

poz. 1868)' zgodnie z art.25c tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

*.i 94 500, c0 zŁ. v'l.sp;ćl.lnoŚr; nĺlł'ileńska

l'ĺ:.:1r,, i l!(':)(' Íĺ:.l i'llcl';:l k.r

_ Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: - Nie dotycąy

_ papiery wartoŚciowe] - Nie dotyczy

na kwotę: - Nĺe dotyczy

il.

1. Dom o powierzchni: 200 m 2, o wartoŚci: 200 000,00 zl
tytuł prawny: - wspóJ.ność małżeńska

@ www'signform.pl sp' z o.o., prodUcent aktpvnych ĺoÍmularzy, e-mail: biuro@signform'pl



2. Mieszkanie o powierzchni:

t) nic ĺ1otyczy

Nl.e dotyczy m 2, o ni.e ĺ1otyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogÓ]- noro1ne , powierzchnia: Ą,3

o wartoŚci: 50 000 , o0 z}
rodzajzabudowy: br-ak

t) Vjspóinośc': ln;r ł żeńska

Z iego tytulu osiągnąłem w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości 10000 / 5000 zL

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: Budynek us}ugowo- hancllowy Busko Zdrőj u l . Mrckiewi.cza 9

o pow. 380 m2, w.spÓIność malżeńska o wartości ok 500 000 zł
Budynek hanclowy Gnojno \/2 wł'asnośi, pow . Ą?.0 ĺn2 pow. dz.ia}ki 0, 30 lia *ok 500 000 zł
wsoóIność ma ł- Ź.eńs ka

Buĺ1ynek hancJ1owy Dobrowoda I/2 wlasność,pow'320n2,PoW' Działka 0,13 ha_ok 500 000zł
'"ĺspó1 nośŕ: ma] żeńska

F.H.U. Spcc:t-ank sp.jawna St-opnica Dr. Piotrowskiego 25 - udział ż.ony Ą5 9a

p',Il.U. Emir sp. jawna Stopnica oddział Ładna 15 B

Myjnia samochodowa Stopnica Dr. Píotrowskiego 26
['.H.U. Marel s.c. St.opnica Dr. Piotrowskiego 26 -

- lr<lział zony 40 %

- uclział żony 100 ts

uclział żony 50 3

il1.

Działki Niziny , gm. Tuczępy pow.0,30 ha,1l2 WspólnoŚi małŻeńska

'1. Posiadam udziały W spÓłkach handlowych z udziałem powĺatowych osib prawnych lub przedsiębiorcÓw'

W ktlrych uczestniczą takie osoby - naleŹy podaĆ liczbę i emitenta udziałlw:

Nj e dotyczv

dzĺały te Stanowią pakĺet większy niŻ 10% udziałÓw w spiłce: Nĺe c]o I ycz-y

ZIego tytulu osiągnąłem W roku ubiegłym dochÓd W WysokoŚci: Nie dotycz.y

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - naleŻy podal liczoę i emitenta Nie clotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochÓd W Wysokości: Nie dotyczy

lv.
'l. Posiadam akcje W spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub przedsiębiorclw, W ktl-

rych uczestniczą takie osoby - naleŻy podal liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spÓłce: Nie dotyczy

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

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ naleŹy podal liczbę i emitenta akcji: Nie clol-ycz-y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości. Nlte dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mlj małzonek, z wyłączeniem mienia pzynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoaądu terytorialnego, ich związklw, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktire podlegało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podac

opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie clotyczy

vl.

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci): Nĺ e cior_yĺ--:y

_ osobiŚcie Nie dotyczy

- wspÓlnie z innymi osobami

Ni e clotVczy
Nĺe dot-ycz-y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegľym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: }l j.e dotyczy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności (na-

lezy podaĆ formę prawną i przedmiot dzialalnoŚci): Nie dotyczy

_ osobiŚcie Nie dot-yczy

- wspólnie z innymi osobami |Jie dotyczy

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

vil.
!'ú społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): Nie c1oŁ yczy



cZEŚĆ g

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Busko Zd'ről 23 '0I '2019
(mie'iscowoŚć' data)

(podPis)


