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(mieĺscowość)

ĺ. osoba skladająca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypełnlenla każdeJ z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znaJduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsal ..nle
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest określlć przynależność poszczególnych skladnlków
maJątkowych, dochodów I zobowlązań do majątku odrębnego l ma|ątku objętego maľżeńską
wspólnośclą maJątkową.

4. ośwladczenle o stanle maJątkowym dotyczy maJątku w kraju lza granicą.

5. oświadczenle o stanle maJątkowym obejmuJe równleż wierzytelności pleniężne.

6. W części A ośwladczenia zawarte są informacJe Jawne, w częścl B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamleszkanla składa|ącego ośwladczenle oraz mlejsca pďożenla nleruchomości.

czĘŚl A

Ja, niżej podpisany(a), TADEUSZ JEü{IARz
(imiona i nazwisko oĺaz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 czerwca 1957 r W Stopnĺcy
F.H.U. sPECTANK E.Jewiarz, 1. Kowa1ik , M. Janicki spółka jawna Stopnica

Ul . Píotrowskieqo 25

Radny Rady Powiatowej
(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcla)

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

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

t.

Zasoby pienięŻne:

_ Środki pienięŹne zgromadzone w walucie polskiej

-194 50O, 00 z t w.spć>l-r'oś,: nta Ł żel'rs k.ł

l. 
(i'i q:i4 , 0C 

'r 
i.

_ środki pĺeniężne zgromadzone w walucie obcej: - Nĺe dotyczy

_ papiery wartoŚciowe: - Nĺe doEyczy

na kwotę: - Nie dotyczy

il.

1. Dom o powierzchni: 200 m 2, o wartoŚci: 200 000

Ętuł prawny: - wspÓ}nośl ma}żeńska

o t$/wv.3lgníoÍm.pl sp. z o.o., pĺoducenl aktywnych íormulaÍry. o-máil: biuÍo@signĺorm.pl

00 zł



2. Mieszkanie o powierzchni
t) r',ie ,i,-ttvcrv

ľ'l ie <-loLyczy m2,o nre dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogÓlnoro1ne , powierzchnia: 4, 3

o WartoŚci: 50 000,00 zŁ

rodzaj zabudowy: brak
t} wspóIność ma l żeńs ka

Z tego tytułu osiągnąlem w roku ubiegłym przychld i dochld w wysokoŚci,

4. lnne nieruchomości:

powierzchniai Budynek usługowo- handlowy

10000/ 5000 zi

ność ma}.żeńska o wartoścí ok 500 000 zło pow ' 38 0 m2, wspó.l
Budynek handlowy
wspÓIność maIżeńska

1/2 własnośl,pow.Ą20 n2 pow.działkĺ 0,30 ha -ok 500 000 zI

Buclyne k handlowy
wspólność ma}żeńska

1/2 własność,pow.32.0m2,PoW. Dzialka 0,13 ha-ok 500 000zł

L. H . tl. Spectank sp. j awna - udzial żony 45 Ż

F, ll ,U. Em.Ĺr sp. jawna udzial żony 40 B

F.H.U.Marel s.c
Działki

- udział Żony 50 %,

pow.0, 30 ha, 1 12WspÓlnoŚć małżeńska

ilt.

1' Posiadam udziały w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorclw,
W ktÓrych uczestniczą takie osoby - naleŹy podal liczbę i emitenta udziałlw:

Nie dotvczv

działy te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce: Nie dot.yczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochld w Wysokości: Nie dotyczy

2' Posiadam udziały w innych splłkach handlowych _ należy podaĆ liczbę i emitenta Nie dotyczy

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

lv.
1. Posiadam akcje w spÓlkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub pŻedsiębiorcÓw, w ktl-

rych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaĆ lĺczbę i emitenta akcji:

Nie dotvczv



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: Nie dot'yczy

Z tego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokości: l'lie doL'yczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ należy podal liczbę iemitenta akcji: ľie doLyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochld w wysokości: Nie doLyczy

V.

vt.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pańsťwowej osoby prawnej' jednostek samoządu terytorialnego, ich aľiązków, komunalnej osoby
prawnej lub aľiązku metropolĺtalnąo następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: Níe dotyczy

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalnoŚci): tlĺe doIyczy

-osobiŚcĺe Nĺe dotyczy

_ wspólnie z innymi osobami

Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochrd w wysokoŚci: lie dotyczy

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-
leży podaó formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): ľĘ dotyczy

_ osobiŚcie Nie doLyczy

_wspÓlnie z ĺnnymiosobami Nie dot'yczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochld w wysokości: ľie dotYczy

vlt.

(

W spÓlkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): Nie dotyczy

'/





_ jestem członkiem komisjĺ rewizyjnej (od kiedy): Nie cloŁyczy

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokoŚci: NĹe c1otyczy

vilt.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

ze sLosunku pracy - od 1.01.2018 ruzyskiwanych z każdego tytułu: !Ýynagroclzenie
Do 31.10.2018 - 2LĄB7 zŁ - wspóLnośÓ ma}żeńskał najem LokaIi_ oĺl LL.zoLB r clĺ'>

Skladnikĺ mienia ruchomego o WartoŚcipowyŻej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŹy

podaĆ markę' model i rok produkcji): ľlie <1ot'yczy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartoŚcĺ powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki,

na jakich zostały udzĺelone (wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt' wspólność małżeńska
Bank SpóIdzielczy Busko zdrój - 382042 zł' ĺ 239293 zt PKo 54560 zI

',.'l



czĘŚĆ B

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanĺe nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścĺ.

Busko Zc]rői o4.12_2o1B

t./>/)/ ,.


