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DATAWPŁYWU:

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

KoREKTA

podpis

SZCZAWNICA, dnia 17.10.202O r.

(miej§cowość)

Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

2.

Jeżeti poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

doWczv".

..nie

majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W częśclA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenlanieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a), TOMASZ BRONlSŁAW HAMERSKl

(imiona i nazwisko oraz nazwisko

rodowe)

i

urodzony(a( 8 MAJA 1978 w ZAKOPANEM

1.URąD MARsZAŁKoWKsKl WoJEWÓDZTWA MAŁoPoLSKlEGo; |NSPEKToR
FUNDUSZY EUROPEJSKlCH
2.

-

sPEcJALlsTA

DS.

WYNAJEM PoKol Z WYŻYWIENlEM - WŁAŚclclEL
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z2017 r.
poz.1868), zgodnie zart.25c tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięzne:
środkipienięźne gromadzone w walucie polskiej:

-

-

l!.

NA RACHUNKACH BANKOWYCH: OK 70 000 zł - małżeńskawspólność majątkowa
W GOTÓWCE: ok 5 000 zł - małżeńska wspólność majątkowa
środkipieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY...............

papiery wańościowe: NlE DOTYCZY............

1.

2.
3.

Dom o powierzchni: OK 400 m2, o wartości: 1 769 000,00 WG WYCENY
tytuł prawny: .MAJĄTEK ODRĘBNY.

Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY.....

m2, o wańości:

Gospodarstwo rolne:

:"i'"Xi"',".',,'"::::-:
rodzaj zabudowy:

4.

RzEczozNAWcy

:::oTYcZY,...,,,,,, ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i

]::':::i::"]

,,,

,,

dochód w wysokości:...............,.

lnne nieruchomości:
powierzchnia: NlE DOryCZY..
o wartości:

lll.

1.

Posiadam udziały w spółkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

NlE DoTYCZY

-

z

udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: NlE DOTYCZY

2,

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:NlE DOTYCZY

lV.

,

1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

-

z

udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DOTYCZY.,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

2.

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać
opis mienia idatę nabycia, od kogo: .NlE DOTYCZY...............

Vl.

1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą (naleźy podaó formę prawną i przedmiot działalności):BEZSZCZEGÓLNEJ

FoRMY PRAWNEJ - WYNAJEM PoKol z WYŻYW|ENlEM,..

-

wspólnie z innymi osobami

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychód idochód w
31.12,2019

wysokości:od

01.01.2019 do

Przychód:1 14953,71 zł

2.

Dochód:30 833,17 zł

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności): NlE DOTYCZY............

-

osobiście

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........,.......

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VlIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: 01.01.2019

-

31

.12.2019

UMoWA o PRAoĘ - URąD MARszAŁKoWsKlWoJEWÓDZTWA

ŚwlRoczeNlE
ŚwlnoczeNlE

50ó+: g ooo,oo zł
300+: 300,00 zł

MAŁoPoLsKlEGo:

brutto 64 768,88 zł

D|ETA RADNEGO: 21 043,56 ź
UMOWA ZLECENIE: 5120,00 zł
|NNE ŹRÓDŁA: 5182,61zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podać markę, model i rok produkcji):
Stanowiące wspólnośó małżeńską:
Mitsubishi Outlander 2011 r.
Subaru Forester -2007 r.
Suzuki Grand Vitara - 1999 r.

CF Moto 520l- 2019

r.

x.
Zobowiązania pienięZne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, ń związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

NlE DoTYczY

