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Uwaga:

í' osoba skladająca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli posżczególne rubryki nie znajduJą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..níe
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowlązana iest określić przynależnośó poszczególnych składników
maJątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maľżeńską
wspólnośclą majątkową.

4. oświadczenie o stanle maJątkowym dotyczy majątku w kraju iza granĺcą.

5. oświadczenie o stanle majątkowym obejmuje równleż wiezytelności pieniężne.

6. W częścl A ośwladczenia zawarte są informacje |awne, w części B zaś informacJe nlejawne dotyczące
adresu zamleszkanla składającego oświadczenle oľaz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niŹej podpisany(a), TADEUsz JEtiĺIARz
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) l1 czerwca 1957 r w Stopnicy
E.H.U. SPECTANK E.Jewiarz, I. Kowalik , M. Janĺckí spó}ka jawna Stopnica

ť
r.

Ul . Piotror.Jskiego 25

Radny Rady Powĺatowej
(mieisce zatĺudnienia. stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca'l998 r. o samorządzie powiatowynl (Dz' U.z2017 ĺ.

poz. 1868)' zgodnie z art.25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w sklad małŹeńskiej wspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

_ Środki pienięŻne zgromadzone wwalucie polskiej: -]'91 934,oc z ł. wstr:ól'ność: rna'Łzeĺ'lska

-194 50o,x0 z- ł. wspÓtność ľła}-ż.eńska

_ Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: - Nie dotyczy

_papierywartoŚciowe| - Nie dotyczy

ľ.

na kwotę: - Nj.e dotyczy

1. Dom o powiezchni: 200 m 2, o wartoŚci 20o 000,00 zł
tytuł prawny: - wspólność ma ł żeńs ka
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m2,o2. Mieszkanie o powierzchni:

t) nĺc clot:ycz.y

t'l ie <loLyczy ni-e ĺ1otyczy

3. Gospodarst\,vo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogó1norolne , powierzchnia: Ą,3

o wartości: 50 000,00 zl
rodzaj zabudowY: brak

t) łispóIność lr,;l Ł żelis k.r

Z lego tytulu osiągnąłem w roku ubieglym przychÓd i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchniai Budynek usługowo- hanc1Ioĺ,.ly

10000/ 5000 zt

o pow. 380 m2, wspÓlność małżeńska o warto.ści ok 500 000 z}
Budynek hanClowy
vlspolnoś<i małżeńsra

l/2 wlasność, pow 'Ą2o n2 pow'dz-ialki 0,30 tla _ok 500 000 zl

Burlyne k ha nd I owy
lvspó]'ność ma}żeńska

l/2 w}asnośl,pow.320m2,pow. Działka 0,13 ha-ok 500 000zł

1.".H,U. Spcctank sp, jawna

ľ', ll .U' Emir sp. jawna
Myjnia samochodowa
!'.H.U. Marel s.c.

- udzial żony 45 3

- tlc]ziat żony 40 3

- uclział żony L00 t
- uc]ział żony 50 t

Działki pow.0,30 ha, 1 /2 WspólnoŚć małżeńska

ilt.

1' Posiadam udziały w spólkach handlowych z udziałem
w ktlrych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę

Nie doE.vczv

powiatowych oslb prawnych lub przedsiębiorclw,
i emitenta udzĺalów:

dzialy te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziallw W spółce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: Nĺe dotyczy

2' Posiadam udzialy w innych splłkach handlowych _ nalezy podal liczoę i emitenta Nie docyczy

Z tego tytulu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

tv.
1 Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w któ_

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

Nie dotVczy



akcje te stanowią pakiet wĺększy niŻ 10%o akcjiw spólce: Nie dot'yczy

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: ľlie dotyczy

2. Posíadam akcje w innych splłkach handlowych - naleŻy podal liczbę i emitenta akcji: Nie dot-yczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokoŚci: ľ.lie clotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl mÓj małżonek' z wylączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoaądu terytorialnego, ich związklw, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktlre podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - naleŻy podaĆ

opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

vl.

1. Prowadzę dzialalnoŚć gospodarczą (naleŻy podaĆ Íormę prawną i przedmiot działalnoŚci): Nie clotyczy

_ osobiŚcie Nie dotvczv

- wspólnie z innymi osobami

Nĺe dot'vczy
Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym pzychld i dochld w wysokoŚci: Nie dot'yczy

2. Zarządzam dzialalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiejdziałalnoŚci (na-

leŻy podaĆ formę prawną ĺ przedmiot dzialalności): l.lie doĽyczy

_osobiŚcie Nie dotvczv

- wspltnie z innymi osobami

Z tego tytułu osĺągnąlem(ęlam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: t'lie clotyczy

vil.
W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓlki): Nie docyczy



- jestem członkiem zarądu (d kiedy): Nĺe dotyczy

-Jesbm członkiem ľady nadzorczeJ (od kledy)l Nĺe dotyczy



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N ie c1<>t yr:zy

Z tego tytutu osiągnąlem(ęłam)w roku ubieglym dochód w wysokoŚci: NĹe <1otyczy

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu

uzyskĺwanych z kaŹdego tytułu:

Do 31.10.20t8 - 21487

zatrudnienĺa lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

ÝÝynagroclzenie ze stosrrnktr pracy _ c>cl 1.01.201B r
zI - wsptilność lnaiżcńska, n.rjem lokaLĺ ocl l,L.2olB r dc.l

X.

- L2ij t] ]ł.l, ()() ::}'"l:lll'];lrLĺ.l:;tl n;r Iżł:ŕ:.;l'':l

Skladniki mienia ruchomego o WartoŚci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych naleŻy

podaĆ markę, model irok produkcji): t'lĺe doLyczy

Zobowĺązania pieniężne o WartoŚci powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej WysokoŚci):

Kredvt' wspÓlność malżeńska
Bank Spóldzj-elczV Busko Z,drÓ1 3B2oĄ2 zł. i 239293 zI t'Ko 54560 z}

:''ł



czĘŚĆ a

Powyższe oŚwiadczenie skladam Świadomy(a), iŻ na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Busko za'ü 23'0I'20ý
(mielscowość' data)


