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í. osoba składa|ąca ośwladczenle obowlązana |est do zgodnego z prawdą, starannego l zupďnego
wypełnlenla każdeJ z rubryk.

2. JeŻell poszczególne ľubrykl nle zna|dulą w konkretnym przypadku zastoeowanla, należy wplsaé ..nle
dotyczy".

3. ogoba skladatąca ośwladczenle obowlązana |est określlć przynależnośé poszczególnych skladnlków
maiątkowych' đochodów l zobowlązań do ma|ątku odrębnego l ma|ątltu ob|ętego maľżeńeką
wspólnośclą ma|ątkową.

4. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotyczy ma|ątku w kĄu l za gľanlcą.

5. ośwladczenle o stanle majątkowym obe|mu|e równleż wleľzytelnoścl plenlężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawaĺte eą lnÍormacJe |awne, w częścl B zaś lnformac|e nle|awne dotyczące
adresu zamleszkanla składalącego ośwladczenle oraz mle|sca pďożenla nleľuchomoĺlcl.

czĘŚl A

Ja, niżej podpisany TADEUsZ JEbrIARz
(lmiona inaaťigko oĺaz nazwĺsko rodowe)

urodzony 11 czerwca 1957 r W Stopnicy
F.H.U. SPECTANK E..rewĺarz, I. Kowalik, M. Janĺcki spó}ka jawna Stopnica

5.04.2019

Ul. Piotrowskiego 25

Radnv Radv Powiat,u
zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanĺu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca ĺ998 r. o samoaądzie powiatowym (Dz' U. z2017 r' poz.
1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlności
majątkowej lub stanowiące mlj maJątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

-środkipieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej: -179 038,00 zł małżeńska wspó]ność majątkowa
- 19{ 500' 00 zł małżeńska wspólnośl mająt'kowa

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obceJ:

- papiery wartoŚciowe] - Níe dotyczy
- Nie dotyczy

na kwotę: - Nię dgt'yczy

tL

| 1. Dom o powiezchni: 200 m 2, o wartości: ' 2a0 000' 00 zł
!2 olr.Ętuł prawny: ma}żeńska wspólnośl majar'kowa -'nl8Pä+r+aé.ei€iej- ?-u. 
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2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotyczy
Nie dotvczv Nie nie <ioLyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogó1noro] ne , powierzchnia: Ą

o wartoŚci: 50 000,00 zł
ĺodzď1zabudowy: brak

m;t ł żeń.s ka wspó l. no-śĺ': m;r ia |. kowa łw-Lłłśctc1-e l. /ł 5' }' J2cJĺ
Z tego ýtułu osiągnąlem w roku ubieglym przychld i dochld w wy

4. lnne nieruchomoŚci:

1oooo/ 5oďo

powiezchnia. Budvnek usł - handlow
o pow. 380 m2, pový. dziatki - 991' m2 , tn.llżĺ'''ńska wsp(>J-ność ĺna jutx"*"ji.ršáí'l"ĺJ 

"iu.ĺBudynek handlowy zLI/2 wŁasnośé,pow.420 m2 pow. dzią}kĺ 0'30 hą , ok 500 000
rkÔw._| _ ĺ.łłľrĺffie-l l l fi, ^ ?'Ł /r', -r,ru,, ./"-ŕ-,małżeń.ska ws5>ólnośĺ: m,łj.1[kow.] _ ĺxľelm:-ĺĺ:ĺ:e-l /JS1 :-'?trŕolr)'.t\.//

F.H.U. Spectank sp. jawna _ udział żon 45

F, H. U. Emir sp. j awna - udzial żony 40 t

F.H.U,Marels,c
Działki pow. 0,30 h7,1l2, WartoŚć 72500 zł.,ma].żeńska wspóInĺlść maiąLkowa -
ĺł.se.oľlĺ.tas.cĺ-e-ĺ-e-L u ,,ĺr,'y'ćl ?. j o -t/ ar/- )
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1' Posiadam udzialy W spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub pzedsiębiorcÓW,
w ktlrych uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałlw:

Nĺe dotyczy
działy te stanowią pakiet większ! niŻ 10o/o udziałów w spďce: Nie dotyczy

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

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochld w wysokoŚcĺ:

lv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorclw, w ktÓrych

uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nĺe dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: Nĺe dotyczy

Nie dotvczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochld W wysokoścĺ: Nie dotyczy

2. Posiadam akcje W innych splłkach handlowych - należy podal liczbę i emitenta akcji: Nie doŁyczy

r' ..,.:
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v.

vt.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld w wysokości: Nie dot.yczy

Nabyłem(am) (nabył mlj mďżonek, z wyĘczenlem mlenla pzynależnego do Jąo majątku odrębnąo) od Skarbu
Państwa, innei państwowej osoby prawnej' jednostek samoządu terytoĺialrrego, ich aľiąków, komunalnej osoby
praľnej lub altlląku meÜopolitalnego następuJp mienle, Krre podlegalo zbyđu w dĺodze pzetargu - należy podar

opis mienla idatę nabycia, od kogo: Nle dotyczy

í. Prowadzę dziďalnośl gospodarczą (należy podal formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): NLe dotyczy

-osobiścĺE Nĺe dot'vcz

- wspólnie z innymi osobaml Nie dotycz
Nĺe dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoścl: uie dotyczy
2. Zaĺządzam działalnością gospodarczą lub Jestem pzedstawicielem, pďnomocnikiem takleJ działalnoŚci (na-

leŻy podać formę prawną i pzedmiot dzialalnoścl): Nie dotyczy

- osobiŚcie Nĺe dotyczy

- wspllnie z innymi osobami Nie dot,yczy

Z tego Ętulu oslągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: Nĺe dotyczy

vil.
Wsplłkach handlowych (naaľa, sĺedziba spółki): Níe dotyczy

- jestem członklem zarządu (od kiedy): Ęą lgtyczy

- jestem czlonkiem ĺady nadzoĺczeJ(od kiedy): Nĺe dotyczy



_ jestem członkĺem komisji rewizyjnej (od kiedy); Nj-e dotyczy

Z tego tytułu osĺągnąłem w roku ubieglym dochód w wysokości: Nie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzvskiwanVch z każdeqo tvtułu:
üÝynagrodzenie ze stosunku pracy - od 1.01.2018 r do 3]- '12'2oI8 _ 2'7600 zl _

małżeńska wspoIność mająt_kowa
, najem lokali od 1.1.2018 r do 3l .L2.2oI8 r._ IĄ693'8 zL _ maf.żeńska wspóIność
majątkowa

Dieta Radnego Powiatu L342,0-| zł ma}żeńska wspólność majątkowa

lł Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy
podal markę, model i rok produkcji): wĺe dotyczy

Zobowiązania pienięŻne o Waltości powyżej 10 000 zlotych' w tym zaciągnĺęte kredyty i pożyczki oĺaz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci):

Kredyt zobowĺązanie małżeńskie

x.

Bank SpółdzĹelczy Busko zdrőj - 3?Ą802 zŁ i 232L51 zł PeKo 82251 zł

czĘŚl B

Busko Zdró| 25.0Ą.20L9
(miejscowość, data)
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