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radnego powiatu

Wpłynęło rlnia ĺ i _ü5" 2t}19

Busko Zdről , dnia
(miejscowość)

Uwaga: "1 '11 'rr''.

í. 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 wpisal ..nie
dotyczy".

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

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W częściA oświadczenla zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczen!e oraz miejsca położenia nieruchomoścl'

czĘŚi A

Ja, niŻej podpisany TADEUsZ JEt,ÝtARZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 11 czerwca 1957 r W Stopnicy
E.H'U. SPECTANK E'Jewiarz, 1. Kowalik , M. Janicki spiłka jawna Stopnica

5.04.20L9

Ul Piotrowskiego 25

Radny Rady Powĺatu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

1868)' zgodnie z art.25c tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące W skład małŻeńskiej wspllności
majątkowej lub stanowiące mlj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne:

- Środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:

' 79Ą 5()0, 0O ;l.J' nrał;lc:liskr] rrJ::]f)ó.l'noŚ,':

-l i 9 03ĺJ,()(.) 'ľ.ł ĺnałż.eť'lsk,:, ws;>ó'l'nĺ>ść: rna i;ll kclwil

m'l j,lt k(]rÝ.l

Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: - Nie dotyczy
papiery wartoŚciowe: - N1e dotyczy

na kwotę: - Nie dotyczy

II,

| 1. Dom o powierzchni: 200 m 2, o wartoŚci: 200 000,00 z}

"tz-/-7,,2 /t'
/

j .l t' k <', i^l;.i - ĺ//Éj po ł tł ] a ś c .i ĺ_: j. ę+ l- 'tytuł prawny:



2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotyczy
Níe dotyczy Nie nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzď1 gospodarstwä: ogó 1 noro lne powierzchnia: Ą ,3
oWartoŚci: 50 000,00 zL

rodzajzabudowy: brak
nia } żeńska w:;rlćl l rlĺlśĺ': ľi;ri.lt'kcltł;l ŕłłurła-śc'i:r:-ĺe l ł'' ! Jl.łĺ:'ĺĺ

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w roOoO/ 5oďO

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: Budynek usługol^Jo- hand]-oiďy Busko Zdrój ul. MickiewicZa 9 , ,/_.._źjí 
<. 

,

-

o pow. 38O m2, poi^'l . działki _ 99I n2 , lriel}-żcŕrska w:;p(l'l ĺlośt-'; na jatkowal-w<|o}wł;lśt-i i:jc1.
Budynek handlowy Gnojno I/2 wŁasnośĆ,pow.420 m2 pow. dzíąLki 0,30 hą . ok 500 000 zł
m,rłżcńs;ka vĺ:;p'lo l nośt: na j.1t'k_olva - ĺx+trĺffilśc_icie-l. ĺ', S/ , o Żt, ŕa l ,ł ,lul ' '/ 7 ,,

Budynek hand1owy Dobrowoda I/2 wŁasnośi,pow.320m2lpow. dzia|ka 0,13 ha_ok 500 000zł
rnałŻeńska wspĺi1.rlĺ;ść: rrra'] ąt-kowa * r,ĺspć>łwiaśt:ic:Ie'l' (,!ĺ'"1z,/;'72,,łĺa -'r/' t

F.H.U. Spectank so.iawna Stopnica Dĺ'. Piotrowskieoo 25 _ udział żon 45

E,H.U. Emír sp. jawna Stopnica oddzia} Ładna 15 B - udział żony 40 t

Myjnia samochodowa Stopnica Dr' Piotrowskiego 26 pow. działki - 200 m2 _ udział Żony 100 %
F.H.U.Marel s.c stopnica Dr. Piotrowskiego 26 - udział Żony 50 o/o,

Działki Niziny, gm' Tuczępy pow. 0,.30hv, '112, wańoŚÓ72500Zł.,ro.a)'żeŕrsk;-l ws1>ó1'llość: lna'1a1t'kowa -
mpełĺ':..--i.-i-r Lĺ57r,'y'(' h. :o-r7 

rr-/-,''-,,

1il.

1' Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw,
w ktlrych uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

Nie doEvczv

działy te stanowią pakiet Większy niŻ 10o/o udziałÓw W splłce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochÓd W WysokoŚci: Níe dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - naleŻy podać

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld W WysokoŚci:

liczbę i emitenta

Nie dotyczy
Nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcje W spÓłkach handlowych zudziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorclw, w ktÓrych

uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

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

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochÓd W Wysokości: Nre dotyczy

2' Posiadam akcje W innych splłkach handlowych _ naleŻy podal liczbę i emitenta akcji: Ni-e dotVczy



V.

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

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem 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 zbyciu w drodze pzetargu _ naleŻy podaĆ

opis mĺenia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

vl.

1. Prowadzę działalnoŚl gospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmĺot działalnoŚcĺ):

-osobiście Nie dotyczy
Níe dotyczy

_wspÓlnie z innymiosobami Nie dotyczy
Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym pzychld i dochld w wysokoŚci: Nie dotyczy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-
leży podal formę prawną i przedmiot działalności): Llie doLyczy

_ osobiŚcie Nie dotyczy

- wspllnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: Nie dotyczv

vlt.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłkĺ): Nie dotVczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie doryczy



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

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci: Nie dotyczv

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęr, z podaniem kwot
uzvskiwanvch z każdeqo tvtułu:
V,lynagrodzenie ze stosunku pracy - od 1. O1.2O1B
małżeńska wspóIność ma jąLkowa
, najem l-okal- j- od 1. I.20lB r do 3I .12.2OIB r.-
majątkowa

r do 31 .12.2078 - 21600 zL -

14 693B zł - ma}żeliska wspóJ.rlość

Dieta Radnego Powiatu 1342,0'7 zł ma]'żellska wstrl<i_1 llo:ść lna-] ątkowa

l: Składniki mienia ruchomego o WartoŚci powyżej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdlw mechanicznych naleŻy
podal markę, model i rok produkcji): ľĺie dotyczy

Zobowiązania pieniężne o WańoŚci 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):

Kredyt zobowiązanie małżeńskie

x.

Bank Spółdzielczy Busko Zdrőj _ 31Ą802 zł i 2321'5I zł. PeRo 82251 zł

czĘsc B

Busko Zdrô1 }5.o4.2019
(-/2.//
/ (podpis)(miejscowoŚć, data)

/


