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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
e+az osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Nowy Targ, dnia 18 lutego 2021 r.
Uwaga:

1. Osoba

2.
3.

4.
5.
6.

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdei z rubryk.

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ
doĘczy".

..nie

Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnością
maiątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczeniemaiątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

ą informacje iawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

W częściA oświadczenia zawańe

czĘŚc A
Ja, niźej podpisany(a), Adam Stefan Ligęza,
urodzony(a) 13 sierpnia 1978 roku w Nowym Targu
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu - Podinspektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej
pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czeruca 1998 r. o samoządzie
powiatowym (Dz. U. z2O17 r. poz. 1868), zgodnie z ań.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
maźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mói majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
środkipieniężne zgromadzone w walqcie polskiej: 48.000 zl

-

-

środkipienięźne gromadzone w walucie obcej:

-

papiery wańościowe: nie dotyczy,
na kwotę:
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ll.

1.

2.
3.

Dom o powierzchni:

--

,o

wańości: -- tytuł prawny: nie dotyczy

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy------

m2, o wańości: .......... tytuł prawny:

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogólne, powiezchnia: 1,99 ha (wrazz lasem)
o wańości:180.000 zł

rodzĄ zabudowy: stodoła, stajnia
tytuł prawny: własność

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód

i

dochód w wysokości:2.830 zł

lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy

lll.

Posiadam udziĄ w społkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,..............

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, zvlyĘczeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich zwiąków, komunalnej osoby
prawnej lub zwiąku metropolitalnego naĘpujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podaĆ
opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

_

osobiście

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

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należypodaćformęprawnąiprzedmiotdziałalności):niedotyczy

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doĘczy

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,..,.......
2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-

jestem człcnkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód wwysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ..................

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................
Vl!l.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego §ltułu: umowa o pracę Starostwo Powiatowe w Nowy Targu 59.122,74

zł-_-

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 'l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy
podać markę, modelirok produkcji): Seat lbiza, rok produkcji2009

x.
Zobowięania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

