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WADCZENIE MAJATKOWE

esPbq PratYnq
pewiatu' e66by zarzqdzajqcei i Gzlenka otganu
=aruqdzaiEc€ge PewiatevYE
e+a= osoby wydaiqcej decyzje administracyine w imieniu starosty'
Nowy Targ, dnia 3'1.10.2019 r.
(miejscowoic)

Uwaga:

.1. Osoba skladaiEca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego

z

prawdQ, starannego

i

zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.

2.

Jezeli poszczegolne rubryki nie znaiduiq
dotvczv".

3.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana iest okre6li6 przynaleinos6 poszczeg6lnych skladnik6w
maiAtkowych, dochod6w izobowiqzah do malqtku odrebnego i majqtku obi?tsgo matieiskq wsp6lno6cia

w

kotrkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6

"dg

majqtkowq.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maiqtkowe dotycry maiqtku w kraru iza granicE.
OSwiadczenie maiatkowe obeimuie r6wniei wierzytelno6ci pieniein€.
W czqsci A oswiadczenia zarvarte sE informacje lawne, w cze6ci B zas informacje nieiawne dotyczqce adresu

zami;szkania skladaiqcego oswiadczenie oraz mielsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A
Ja, ni2ej podpisany(a), Adam Ligeza,
urodzony 13 sierpnia 1978 roku w Nowym Targu
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

-

podinspektor

(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej
tunicie publiczn; (Oz. V. z 20'17 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie
izez osoOy petniqce
'U.
powiatowym lOz.
z 2O1i r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam w€h€dzq€er Hklad
sbnowiace m6i maiatek odrebnv:

;@

Zasoby pienigzne:

_5rodkiPienie2negromadzonewwaluciePolSkie,:28.000z|

-

Srodki pieniqzne grornadzone w walucie obcei: nie dotycry

papiery wartosciowe: nie dotyczy
..na kwotQ

lt.

1.
2.
3.

Dom o powierzchni: 60 m2, o wartosci: 59.000 zl

Mieszkanie o powiezchni: nie dotycry m2, o

-

,,do rozbi6rki", tytul prawny: wlasno66

wartosci:

tul prawny:

Gospodarsh,vorolne:

rodzaj gospodarstwa: og6lne, powierzchnta. i,99 ha (wraz z laseml
o wartosci 180.000 zr

._-

-

rodza,i zabudo!\ry: stodota. stajnia

-

rytul prawny: \iiasnosi
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku biezqcym pzychod i dochcd w wysokosci: l-X 2019

4.

-

2.262,50 zl

-

--

lnne nieruchomosci:

powieechnia: nie dotycry

----

tytul prawny

|ll.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych

--

nalezy poda6 liczbg i emitenta udzialow: nie dotycry

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w spolce:
Z tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegtm doch6d w wysokosci:

IV

Posiadam akcje w spo{kach handlowych

-

nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

akc.ie te stanowiq pakiet wigkszy niZ 10% akcji w spolce

Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoaci

Nabytem(am) (nabyt m6.i matzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do rego majqtku odr?bnego) od Skarbu
Pa6stwa innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu teMorialnego, ich zMqzk6w,'kom-unalne., osoby
prawnei lub zwiazku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze-pzetargu nalezy poda6
-

vt
Prowadzg dziatalnose gospodarczq'? (nalezy podac forme prawnq i pzedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

1

-

osobiScie

-

wspolnie z innymi osobami ...........

---

Z tego tytufu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci

Z-

Zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jeslem pzedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nale2y podac form? prawnE i przedmiot dzialalnoSci); nie dotycry

--

-

osobiScie

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqlem(9lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:.-

v[.
1.

-

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)
jestem czlonkaem rady nadzorczej (od kiedy)
jestem czlonkiem komisji rewizyinel (od kiedy): ........

Z tego Mutu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieg'lym doch6d w wysokosci
2. W spotdzielniach: nie dotyczy

-

jestem cztonkiem zazqdu (od kiedy): ...

-jestem

-

czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...-...

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..

Z tego Mutu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotycry

-iestem

-

czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

jestem czlonkiem .ady nadzote.dl (od kiedy):
jestem czlonkiern kornisji rewizyinej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......

vllt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zajq6,
uzyskiwanych z ka2dego tytulu: umowa o pracq

-

Starostwo powiatowe

-

z

podaniem hvot

l-X 2019r. 46.74T zl

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10

O0O ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podae markg, model i rok produkcji): Seat lbiza, rok produkcji 2009.

x.
ZobowiTania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na.iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w'lariLl wyso(o'scij: nie aotyc.y

--

