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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 konkretnyrrr przypadku zastosowania,
należy wpisać ..nie dotyczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątk9wych, dochodów i zobowiązań đo majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością nnajątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kra'lu i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położen!a nieruchomości.
czĘŚĆ A

Ja, niŻej podpisany TADEUSZ JEIvIARZ _ JEWIARZ

urodzony
F.H.U.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

W Stopnĺcy
SPECTANK E.Jewtarz, I. Kowa1ík , M. Janj-ckĺ spółka jawna
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oŚWlADczENl E MAJĄTKoWE
radnego powiatu

: l (t Busko Zdrol
(miejscowoŚć)

dnia 19.0Ą.202,J ľ.

11 cZer\ďCa 1957 r

Raclnv Radv Powiatu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenľca 199B r. o Samorządzie powiatowym
(Dz.U' z 2017 r. poz.1868), zgodnie z art'' 25c tej ustawy oświadczam, Że posiadam
wchodzące W skład małzeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrebnv:
l.

Zasoby pienięzne:
środki pienięzne zgromadzone W walucie polskiej:

- 32 391,00 zł małżeńska wspóIność maja'[kowa
103 400,00 zŁ małżeńska wspó1nośĆ ma;ątkowa
zakup akcji Grupy PSB Handel Spółka Akcyjna
Za kwo[ę 30 000 zł tj 3,00 zł. Za 1 akcję - małzeńska
wspó]ność mająLkowa

- środki pienięzne zgromadzone W

walucie obcej:

- paprery
wartościowe: - Nie dotyczy

Nie dotyczy

na
kwotę: _ Nie dotyczy



1. Dom o
powierzchni.

tytuł prawny:

2. Mieszkante o
powierzchni:

m 2, 2ĺ)t)
_,..) lj.:tĹl.-o:iĺ.: :,l:)c ()ĺ)'), i]ir .a ł

_ malzeńska w:;póLlloś"; ĺĺt'r'1 .l-'_

Nie dctyczy Nie nia ánFrl.-=,rrr! uvuyua-

Tvtuł prawn - nie dotvcz
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj
gospodarstwa: 09ó1norolne
o
Wartości: 50000.00 z!

Powierzchni A )
' 1t )

rcdzaj
zabudowy:
Brak małżenska \ďs LnośĆ ma t kowa

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym przychod i dochód w
wysokości:

4. lnne nieruchomości :powierzchnia

10000/ 50Cí] ŻÍ

L/. 991 m2 zabudowana budynkiem usługowo-hand'1ow1'm , wartości ok
1500 000 zŁ _ małżenska wspólnośé majątkowa współwłasnośé

2/. 0,30 ha zabudowana budynkiem usługowo - handlowYÍl, wartośé ok.
500 00o zł ' małżenska wspó].nośé majątkovfa - L/2 współwłasnośé

3/. 0,13 ha zabudowana budynkíem uslugowo - handlowp, wartośé ok.
500 000 zŁ - małżenska wspólnośé majątkowa L/z współwłasność

4/ . F. H. U. Spectank sP. jaÝÍna - udział żony 45 t
5/. F,H.U. Emir sP. jawna - udział żony 40 t' 6/. 20o m2 Myjnia samochodowa _ udzíał żony 1oo *'7/. F.H.U Marel s.c. ( diagnostyka,restauracja,bud.ynek Biedronki )udział żony 50 t
B. 0,30 ha wartośé 72500 zł. , małżenska wspólnośé majątkowa

1/2 współwłasnośé

ilt.
1 Posĺadam udziały W spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prau"/nych

przedsiębiorców,
w ktÓrych uczestniczą takie osoby _ nalezy podai liczbę i emitenta udziałÓw:
Nie dotvcz
udziały te stanowią pakĺet większy niz 10o/o
udziałÓw W społce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubĺegłym dochod w
WySokoŚci' Nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleŻy podac liczbę i
emitenta udzĺałiw:

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód w
Wysokości:

Nie doL!'r:..'.

Nĺe dotyczy
tv.
1, Posiadam akcje W spÓłkach handlowych z udzĺałem powiatowych osob prawnych lil

przedSiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

t'lic cictyczy



akcje. te stanowią pakiet większy niz 1Oo/o akc1i
w społce:

Z tego tytułu osiągnąłe
wvsokoścĺ: N i e clo Ĺ,y czy

2 Posiada.m.9kcje w innych społkach handlowych _ nalezy podać liczbę iemitentaakcji: ' ' Nie ci,; L ,"'-: :

Z tego tytułu osĺągnąłem
wysokości: Nie clci,yczy,

V.
Nabyłem(am) (nabył mój maľŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego ma1all
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

'práwnej, 
ijonosteŔ 

"ru'or.u,
terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku meĺropolitalnego następr'l1a,
mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleźy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nĺe ciotyczy

vt.
1. Prowadzę działalno.ŚÓ gospodarczą (nalezy podać formę prawną i
przedmiot działalnoścĺ) :

osobiŚcie Nie clotyczy

_ wspólnie z innymi
osobami Nie doIyczy

Nĺe dotvcz
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości: Nĺe dotycz'',

2,Zarządzamdzi'ałalnością.gospodarcząlubjestemprzedstawicleleffi
działalności (nalezy podać fbrmę prawnĘ i prźedmiot'działalności):

Nie dcLyczy

osobiŚcie iĺre dotyczy

- wspÓlnie z innymi
osobami i! ĺe QoL VCzy

Ztego tytułu osiągnąłem w ŕ@ Nre dotyczy



VII.
W spółkach handlowych (nazwa,
siedziba społki); illre dot yc z y

_ jestem członkiem zarządu (od Nre doŁyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

Nre cjotyczV-

Nĺe doIyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w Nie dotyczl,'

vlll.
lnne dochody osiągane z

uzyskiwanych z kazdego
tytułu:

tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub za1ęc,

Iĺlynagrodzenie Ze stosunku pracy - od 1.01.20L9 r do 3i.
28 2Ą8,'l5 zŁ małżeńska wspólnośĆ ma]ątkowa
NJalem lokalr od I.I.20L9 r do 31.12.20L9 r.- f0B 150,00
ma}żeńska wspÓInośĆ majątkowa

20r!)12.

zi

Dieta Radnego Powiatu 19 I35,2I zł - m.ałżeńska wspó1ność mająt].:oiĺ.;

X lX. Składniki mienia ruchomego o Wartości powyzej

podac markę, model i rok

10 000 złotych (w przypadku pojazdow

produkcji): Nie dotyczy

X.
Zobowiązania pienięŻne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągn|ęte kredyty i

ooŻVczki oraz Warunki.

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, w

1akiej wysokości):
Kredyt zobowiązanj-e mał żeńskíe

Bank SpółdzĹeLczy
PeKo 150000 zŁ ,

700000 zŁ, Pozostałc
5110B zŁ

Busko Zdrő7
po zosta ło

519C:r1 zI t




