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ŚwlaoczeľlE MAJĄTKoWE
radnego powiatu
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, dnla 15.04 . 2019 r.
(miejscowoŚć)

Uwaga:

í. osoba składaJąca ośwladczenle obowlązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego
wypełnlenla każdeJ z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubrykl nle znaJduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsaĆ ..nle
dotyczv".

3. osoba składaJąca ośwladczenie obowlązana |est określlć pzynależność poszczególnych sktadnlków
majątkowych' dochodów l zobowlązań do ma|ątku odrębnego i ma|ątku obJętego matżeńską
wspólnością majątkową.

4. ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraJu lza granlcą.

5. ośwladczenle o stanie maiątkowym obelmuje ľównleż wlerzytelnoścl pienlężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformac|e Jawne, w częścl B zaś lnformacJe nle|awne dotyczące
adresu zamleszkanla składaJącego ośwladczenle oraz mieJsca położenia nleruchomości.

czĘŚl A

Ja,niżejpodpisany TADEUsz JE!ÝIARZ
(imiona i nazwigko oraz naaľisko rodow€)

urodzony LL czerwca L957 r w Stopnicy
F'.H.u. sPECTANK E.Jewiarz, r. Kowalik , M. Janíck1 spółka jawna Stopnica

UI Piotrowskĺego 25

Radny Rady PowiaŁu
(mieioce za(rudnienia, stanowisko lub íunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnias czenľca 1998 r. o samoządzie powĺatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1868)' zgodnie z art. 25c tej ustawy oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspllnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

t.

Zasoby pienięŹne:

- Środkĺ pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: -ĺ9ý O38,00 zł wspolnośĆ małzeńska /.z/

-

/ ,r/- 194 500,00 zł wspó-l-ność małżeńska

- Środki pieniężne zgĺomadzone w walucie obcej: - Nie dotyczy 
,

- papĺery wartoŚciowe: - Nie dot'yczy

na kwotę: - Nie dot'yczy

II.

| 1. Dom o powierzchni:

t1Ąuł pľawny: - wspólność ma}żeńska
200 m2,owańoŚcĺ: 2oo 000,00 zł



2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotvczv
N.Ĺe <1otyczy Nie nie clotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwäi ogllnoro1ne , powierzchnia: Ą ,3

o wartości: 50 000 ' 00 z}

rcdzaizabudowy: brak
Wspólność małżeńska

Z tago tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychld i dochld w wysokoŚci:

4. lnne nieruchomoŚci:

i0000/ 5000 zł

powierzchniai Budynek uslugowo- handlowy

o oow. 380 m2. pow. działki - 99]. m2 , wspólność ma}żeńska o v',art'oścj- ok t500 000 zł
Budynek handlowy
wspóIność małżeńska

własność,pow.420 m2 pow. dzialki 0'30 ha - ok 500 000 zł

Budynek handlowy wlasność, pow.320m2l Pow. dzia}ka 0, 13 ha-ok 500 000zł
wspólność ma}żeńska

F.H.U. Spectank sp. jawna - udział żony 45 t

- udzia} żony 40 8

pow. działki _ 200 m2 - udział Żony 10o o/o

- udział Żony 50 %,

pow. 0,30 ha, 112, WartoŚć 72500 zł.,wspÓlnośl malŻeńska

F,H.U. Emir sP. jawna

F.H.U.Marels.c
Działkĺ

ilt.
'l. Posiadam udziały w spllkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsĺębiorclw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podal liczbę i emitenta udzĺałlw:

Nĺe dot'yczy

działy te stanowią pakiet większy niż 'l0% udziałÓw w splłce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubĺegłym dochld w Wysokości: Nie dotyczy

2. Posiadam udziďy w ĺnnych spÓłkach handlowych _ należy podal liczbę i emitenta udziałlw: Nie dotyczy

Z tego ýtułu osiągnąłem w roku ubĺegłym dochld W WysokoŚci: Nie dotyczy

tv.

1' Posĺadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓrych

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o akcji w spÓłce: Nie dotyczy

Z tego ýtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld W WysokoŚci: Níe dotvczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ należy podać liczbę iemĺtenta akcji:

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

Nie dotyczy



v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pÍzynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od Skarbt
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, Jednostek samoządu terytorialnego' ich zwląklw, komunalneJ osob1
prawnej lub aĺĺąku meÍopoliüaĺnego ňastępujące mienie' ktÓro podlegalo zbycĺu w drodze przetargu - naleŻy podać

opis mĺenia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

vt.

1' Prowadzę dzialalnoŚć gospodarczą (naĺeży podać formę prawną i pzedmiot działalnoścĺ):

- osobiŚcie NIe dotvczv
Nie dotyczy

Nie dotyczy_ wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzialalnoŚci (na-

leży podać formę prawną i pzedmiot dzialalnoŚci)i Nie dotyczy

_osobiŚcie Nie clotvczv

- wspllnie z innymiosobami Nĺe dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubieglym dochld w Wysokości: Nie dotyczy

vil.
Współkach handlowych (nazwa, siedziba spÓlki): Nie dotyczy'.

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): Nie dotvczv

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkĺem komĺsji rewizyjnej (od kiedy):

Nĺe dot'vczv

Nie dotyczy

vlil.

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

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnoŚcizarobkowej lub zajęl, z podaniem kwot

uzvskiwanvch z każdeqo tvtulu:

łĺynagrodzenie ze st'osunku ptacy - od 1.01.2018
wspólność malżeńska, najem 1okall od ]..1.2018
wspólnośó malżeńska.

r do 31 .L2.2oL8 - 2'1600 zł -
r do 3L.L2.2OLB r.- 146938 zl -

Dieta Radnego Powiatu L342,01 zł

Składnikl mienĺa ruchomego o wartoŚci powyżej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazdów mechanĺcznych należy
podal markę' model l rok irodukcji): Nle dotycz



x.

Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci):

Kredyt wspólność ma}żeńska
Banx Spó}dzíelczy Busko zdro1 - 314802 zł i 232151 zł PeKo 8225'l zŁ

czĘŚl B

Busko 7'drő) 15.04 .20L9
(miejscowoŚć' data) (podpis)
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