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swlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego powiatu
'L

| ._ ,,. 
.

Busko Zdről

Uwaga:

1.osoba składająca oświadczenie. o.bovriązana. je.st do zgodnego z prawdą,
staraní'tego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk"

2. Jeże!i poszczegótne rubĺyki- |ie znajdują W konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać ..nie dotyczy".

3. osoba składająca óświadczenie obowiązana .!est określić przynateżność
poszczególnych składników majątko_wych, do_chodów i zobowiązäń äo majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoścíą rĺlajątkową.

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

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oráz
miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc

Ja, niżej
podpisany

urodzony
F. H. U.

(mieiscowość)

TADEUSZ JEýýIARZ - -7ł1'ł/l ,rLaZ
(imiona i nazwisko óraz nazwisko ĺodowe)

11 czer\ďca 1957 r w Stopnicy
SPECTANK E.Jewiarz, I. Kowalik , M. Janicki spółka jawna

I

19.0Ą.2020 r.

Radny Rady Powiatu
(miejsce zatrudnienia, stenowiskc lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2017 r, poz. 1868), zgodnie zaĺt.25c tej ustawy oświadczam, Że
posiadäm wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mij
majątek odrębny:

t.

Zasoby 
"pienięŻne:

środki pieniężne zgromadzone W

walucie oolskiei:
- 32 391,00 zŁ - małżeńska wspólność majątkowa
- 103 400,00 zł - małżeńska wspóIność majątkowa
- zakup akcji Grupy PSB Handel Spółka Akcyjna

za kwotę 30 000 zL tj 3,00 zŁ za 1 akcję małżeńska
ľ.po1nośó majątkowa

_ Środki pieniężne zgromadzone W - \1ie doť vczY

- papiery - Nie doryczy

-"-'- 
-'Í/.-

'Ż //

.., /,i///
(' ,,/



il.

I

I

1. Dom o
powierzchni:

tytuł
prawny:

m2,o
200 wartości; 200 000'0O zŁ

- ma ł żeńs ka wspóIność ma j ąt kowa ' ;" ; ,

?'Yj:--_Ę_Tj" o

nie dotyczY
Nie dotyczy nie dotyczyNie

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj
gospodarstwa: oqó Inorolne
o wartoŚci: 5Q 000 ' 

00 zł.

powierzchni Ą ,3

rodzaj" '"' brak
ĺi,r r/ ,). ''ł'ĺ''.'i, ł,'7':'.'.\

Z tego tytułu osiągnąłém w roku ubiegłym przychód idochód w

4. lnne nieruchomoŚci:
powĺerzchnia Budynek usŁugowo- handlowy

o pow. 3B0 m2, PoW. dzj-aŁki 99I m2 - małżeńska wspóIność majatkowł
wł aścície I

10000/ 5000 zł
,/

Budynek handlowy
ha

L/2 własność,PoW.Ą20 m2 pow. działki 0,30

Budynek handlowy
-ok 500 000zł - małżeńska

llrl zi ał 50 *,

,PoW.320m2,Pow. dziaŁka 0,13 ha
wspólność majątkowa właścícĺe1

F.H.U. Spectank sp. jah/na
Żony Ą5 t

udział

F, H. U. Emir sp. j awna
żony Ą0 ?@

udział Żony 100 o/o

F.H.U.Marel s.c
Budynek sklepu Biedronki )

Działki
wspóInośĆ majątkowa

udz j-a ł

pow' działki - 200 m2 _

-( Stacja Diagnostyczna, Restauracja ,

udział Żony 50 o/o,

pow' 0'30 ha, 1ĺ2 , Wartośi 72500 zł_ ma Ł żeńs ka
właścicie l

il1.

1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - nalezy podaĆ liczbę
iemitenta udziałów:

Nie dotyczy
dziaý te stanowíą pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w
splłce: Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem W roku ubiegĘm dochód w
Wysokości: Nie dotyczy

2. PosiadaT.ugriały w innych spÓłkach handlowych - nalezy podal liczbę i Nie
Nie doLvczv żŁ-- \

-4.,'
Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód w



lv.
1 Posiadam akcje w

lub przedsiębiorciw, w

lii re cioLl'czy

społkach handlowych z udziałem
których uczestniczą takie osoby _

powiatowych osÓb praWnych
naleŻy podać liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w 511" dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w Nre doŁyczy

2' Posiada'm.gkcje w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i n.e 'lo..r''..../

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w Nie clotyczy
V.

Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby prawnej lub związkul
metropolitalnego następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleŻy podac

opis mienia i datę nabycia, od Níe dotyczy

vt.
'1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot

działalności): Nie doĹyczi'
Nie dotVczy

- wspólnie z innymi Nie doŁyczy
Nie dotyczy

2'Zarządzamdziałalnościągospodarcząlubjestemprzedstawicielem,ffi
działalności (na-
lezy.podai formę prawną i przedmiot Nĺe dotyczy

Nie dotyczy

- wspolnie z innymi Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w Nie dotyczy

vil.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba
spółki): Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od
kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej Nie dotyczy
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

wvsokości

vllt.
lnne dochody osiąg ane z tytułu zatrudnienia

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochÓd w
Nie doiyczy

lub innej działalnoŚci zarobkowej lub ząęc'
uzvskiwanvch z każdeqo
ÝÝynagroc]zenie Z?' stosunku praCy
2,3 2ĄB , l5 zŁ niał żeńs ka wspóiność
, najem Ioka11. oc1 f .i.20L9 r clo 31
mai.żeńska wspó1nośĆ ma jątkowa

od 1.0 I .20f9 r do
maj ąc kowa
.I2.20L9 r.- 108

31. r2.2ŮI)

i 50,0C zŁ

DieŁa Radneqc Powrat-u i9 L35,2I zL małżeńska WSpól19éś-rneJa.!}ry

l Składniki mienia ruchomego
podac markę, model i rok

X.

o Wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

Nie dotvczy

Zobowiązania pienięzne o Wartości powyzej 10 000 złotych,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim
w tym zaciągnięte kredyty i

zdarzeniem, w

Kredvt zobowla'zanie maŁżeńskie
PeKo 51108 złBank SpóŁdzielczy Busko Zdrő1 - 519051 zŁ ,

czĘsc B

Busko Zdrój 19.04.2020 r
(miejscowość, data)


