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ŚwleoczeNlE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

Busko Zdrő1
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Wpłynęłĺi ilnÍ;i l, ĺ,ł. l11t,
łrr, , (, ',r,.. ,ł')

, dnia 15.04 .20),9 t,
(miejscowość)

Uwaga:

1. 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, naIeży wpisać ..nie
dotyczy-

3. osoba składaJąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośc poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje Jawne, w częścl B zaś informacJe niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nleruchomości.

czĘŚl A

Ja' niżej podpisany TADEUsZ JEvĺIARZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 11 czerwca 1957 r W StopnicV
E.H.U. SPECTANK E.Jewiarz, T. Kowalík ' M. Janicki spó}ka jawna Stopnica

Ul Piot.rowskiego 25

Radnv Radv Powiatu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisamĺ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz' U. z 2017 r. poz.

1868), zgodnie z ań'. 25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej wspÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

!.

Zasoby pienięŻne:

_środki pieniężnezgromadzonewwalucie polskiej: -.'19ý O3B, OO z'ł wspólllośĆ rnałzeńska ]'
- 194 500,0O z]: wspó l ność ma Łżeńska

- Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:

_ papiery WartoŚciowe] - Nie dotyczy
- Nie dotyczy

na kwotę: _ Nie dotyczy

II.

I 1. Dom o powierzchni:

tytuł prawny: - wspilnośÓ małżeńska
200 m 2, o wańoŚci: 200 000,00 zł



2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotvczv
Nie dot.yczy Nie nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogó 1 no ro lne ' 
powierzchnia: Ą

oWartości: 50 000,00 zŻ

rodzaj zabudowY: brak
!Ýspólność małżeńska

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychÓd i dochld w wysokoŚci:

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: Budynek usługowo- handlowy Busko Zdrój ul. Míckiewicza 9 ,

o pow. 380 m2, povÝ. dziaŁki _ 99L m2 , wspó1ność małżeńska o wartości ok ]"500 000 zl
Budynek handlowy Gnojno I/2 wLasnośĆ,pow.420 m2 pow. działki 0,30 ha _ ok 500 000 zł
wspóIność małżeńska
Budynek handlowy Dobrowoda L/2 wŁasność,pow,320m2lpow. działka 0,13 ha-ok 500 000zł
wspólność ma1żeńska
F.H.U. spectank sp._jawna Stopnica Dr. Pĺotrowskiego 25 - udział żony 45 8

].0000/ 5000 zł

E,H.U. Emir sp. jawna Stopníca oddział Ładna 15 B - udzíał żony 40 8

Myjnia samochodowa stopnica Dr. Piotrowskiego 26 pow. działki -2oo m2 - udział Żony 100 %
F.H.U.Marel s.c stopnica Dr. Piotrowskiego 26 - udział Żony 50 o/o,

Działki Niziny 
' 
gm. Tuczępy pow. 0,30 ha, 1/2 , wańośl72500 zł.'wspllnoŚl małżeńska

Iil.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw,

w których uczestniczą takie osoby - należy podal lĺczbę i emitenta udziałlw:

Nie dotyczy
działy te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód W Wysokości: Nie dotvczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podal liczbę i emitenta udziałlw: Nie dotyczy

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

tv.

1. Posiadam akcje w splłkach handlowych z udziałem powĺatowych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w których

uczestniczą takie osoby - należy podal liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w splłce: Nie dotyczy

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

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ należy podal liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: Nĺe dotyczy

Nie dotvczv



v.

Nabyłem(am) (nabył mlj maľŻonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbt
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osob1
prawnej lub zwiąku metropolitialnego następujące mienie, ktlre podlegało zbycĺu w drodze przetargu - naleŻy podal

opis mienia idatę nabycia' od kogo: Nie dotyczy

vt.

1. Prowadzę działalnoŚl gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiŚcie Nie dotyczv
Nie dotyczy

Nĺe dotyczy- wspllnie z innymi osobami

Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: Níe dotyczy

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

leży podal formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy

_ osobiŚcie Nie dotvczv

_ wspÓlnie z innymiosobami Nie dotvczv

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym oochld w wysokoŚci: Nie dotvczy

vil.
W splłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): Nie doŁvczv

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Níe dotvczv

Nie dotyczv

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

vilt.

lnne dochody osiąga'ne z tytułu

uzvskiwanvch z każdeqo tvtułu:

zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot

Wynagrodzenie ze stosunku pracy - od
wspólnośl małżeńska, najem lokali od
wspóInośó małżeńska.

31.12.2018 - 21600 zL -
3I.1'2.2018 r.- IĄ6938 zł _

1.01.2018 r do
1.1.2018 r do

Dieta Radnego Powiatu 1'3Ą2,0'7 zł

Składniki mienia ruchomego o wartoŚcĺ powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdlw mechanĺcznych nalezy

podal markę, model i rok produkcji): nie aot z



x.

Zobowiązania pienięŻne o wartości powyżej 1o ooo złotych, w ým zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzĺelone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci):

Kredyt wspólność małżeńska
Banr Spółdzielczy Bi:sko ZdrĘ - 31Ą802 zł Ĺ 23215L zł PeKo 8225't zł

czĘŚc B

Bus ko z.drő) 15 . 0 4 .20L9
(miejscowość' data)


