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04. 12. 2018 r.Busko Zdrói ,.d.nj.ą
(miejscowość)

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

2. JeŻel| poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składnlków
majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maľżeńską
wspó!nością majątkową.

4. oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granlcą.

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 składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomośc!.

częŚĆ a

Ja, niżej podpisany(a), TADEUsZ JEVÝTARZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 czerwca 1957 r W Stopnicy
F.H.U. sPECTANK E.Jewiarz, T. Kowalik , M. Janícki spółka jawna Stopnica

Ul Piotrowskiego 25

Radny RadV Powiatowei
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2017 r.

poz' 1868), zgodnie zart.25c tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskĺejwspólności
majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

-1c)4 lj00, 00 z:l. rł.spŕl'inclś,; nlał;''el'isk;'l

-1ĺ.)"} 9:j 4 , () J

- środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: - Nie dotyczy

_ papiery wartoŚciowe: _ Nie dotyczy

na kwotę: - Nie dotyczy

It.

1. Dom o powierzchni: 200 m 2, o wartoŚci 200 000,00 zl
tytuł prawny: - wspólność ma}ZeÓqĘ

@ www.signíorm.pl sp. z o'o., producent aktyavnych Íormularzy, e-mail: biuro@signform.pl



2. Mieszkanie o powierzchni:

t) r,ie dot.v""v
Nie dotyczy m2,o nie dotvczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzď! gospodarstwa: ogólnorolne , powierzchnia'. Ą ,3
owartości: 50 000' 00 zł
rodzaizabudowy: brak

bwspólnośĆ małżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychÓd i dochrd w wysokoŚci: 10000/ 5000 zł

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: Budynek usługowo- handlowy Busko zdrő) uI. Mickiewicza 9 ,

o pow. 3B0 m2' wspólnośÓ małżeńska o wartoścí ok 500 000 zł
Budynek handlowy Gnojno I/2 własność,pow,Ą20 m2 pow.działki 0,30 ha -ok 500 000 zł
wspÓlnośÓ małżeńska
Budynek handlowy Dobrowoda I/2 wLasność,pow.320m2,Pow. Działka 0'13 ha-ok 500 000zł
wspó1ność ma}żeńska

F.H.U. spectank sp.jawna Stopnica Dr. Piotrowskiego 25 - udział żony Ą5 %

E,H.U. Emj_r sp. iawna Stopnica oddział Ładna ]_5 B - udział żony 40 8

F'H'U.Marel s.c Stopnica Dr. Piotrowskiego 26 - udział Żony 50 o/o,

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

il1.

1. Posiadam udziały W splłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw,
w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Nie dotvczv

działy te stanowią pakiet większy niz 10% udziałlw w spÓłce: Nĺe dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochÓd w WysokoŚci: Nie dotyczy

2. Posiadam udziały W innych splłkach handlowych _ należy podal liczbę i emitenta Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód W WysokoŚci: Ni-e dotvczv

lv.
1. Posiadam akcje w splłkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby _ naleŹy podal liczbę i emitenta akcji:

Nie dotvczy



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcjiw spÓłce: Nie dot-yczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: Nie dotyczy

2' Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - naleŻy podaĆ liczbę i emitenta akcji: iĺie dotyczy

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

V.

vt.

Nabyłem(am) (nabył mij małżonek, z vlyłączenĺem 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 zbycĺu w drodze pzetargu - należy podal

opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): lłie dotyczV

- osobiście Nie dotyczy

_ wspÓlnie z innymi osobami

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd wwysokoŚci: Nie doLyczy

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

leŻy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): l'ĺie dotyczy

- osobiŚcie Nie dotyczy

-wspÓlnie z innymiosobami Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: Nie dotyczy

vil.
WspÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spiłki): |lie dotyczy



_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): Níe dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: Nie <iotyczy

vilt.

X.

lnne dochody osĺągane z tytułu zatrudnienia lub innej działaInoŚcĺ zarobkowej lub zajęl, z podaniem kwot
pracy - ocl 1.01.2018 ruzyskĺwaných z każdego tytułu: !Ýynagrodzenie ze stosunku

Do 31.10.2018 _ 2L4B1 zł _ wspó]_ność małżeńska, najem loka]í od 1.L.2018 r do

-l2ŕ] t]38, 00 z}'rĺ:;p(,lJ-ĺ'lĺlúĆ :n;:lzc:ŕrsk;:

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyze.j 10 000 złotych (w przypadku pojazdlw mechanicznych naleŻy

podaĆ markę, model irok produkcji): tĺĺe doĽyczy

Zobowiązania pienięŻne o Wartoścĺ powyzej 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):

Kredyt wspólność małżeńska
Bank Spółdzielczy Busko Zdrőj _ 3820Ą2 zł. i- ?.39293 z} PKo 5Ą560 z!



czĘŚc

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a),iŻna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

oĄ.12..201B


