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OSWADCZENIE MAJATKOWE

0

0. 11,

ENIA 3
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L.d,

4a//

e+az osoby wydajqcei decyzje administracyjne w imieniu starosty

Nowy Targ, dnia 06.11.2019 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego

z

prawdE, starannego

i

zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne

rubryki nie znaiduiq .w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad .oie

doUqzlYl.

3.

Osoba skladaiqca oSwiadczenie obowiqzana lesr okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w
maiqtkowych, iochod6w i zobowiEzai do majQtku odrqbnego i marQtku obigtego matieiskq Y'sp6lno5ciq
maiqtkowQ.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maiqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicE.
Oawiadczenie maiqtkowe obeimuje r6wnieiwierzytelnosci pienigine'
W czqsci A oswiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czg6ci B zas informacje nieiawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz mieisca Poloienia nieruchomo6ci'

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), Adam LigQza,
urodzony

'13

sierpnia 1978 roku w Nowym Targu
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

-

podinspektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkga)

'1997-r^o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia
poz.
1393) oiaz ustawy z dnia 5 czemca 1998 r. o samoz adzie
petniqce funicle pubticzne (Dz. U. z 20'li r.
tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wenegzS'e-*€k+ad
25c
poz.
z
art.
t86il),
zgodnie
powiatowym (Dz. U. z 2O1i r.

it".t."Oi

maEenskier-wsPot€€5a# b stanowiqce

m6i maiatek odrebny:

I

Zasoby pieniQzne:

-

-

Srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: 28.000 zt

------

Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nie dotyczy

-------

na kwote:

WilWM

[.
1.

Dom o powiezchni: 60

2.

Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy

3.

Gospodarstwo rolne:

m'?,

o wartosci: 59.000 zl

-,do

rozbi6rki", tytul prawny: wlasnose

m2, o wartosci

tytul prawny

rodzaj gospodarstwa: og6lne, powiezchnia: 1,99 ha (wraz z lasem)
o wartoSci. 180.000 zt

----

rodzaj zabudowy: stodota, stania
t/tul prawny: wlasnosc

4.

-' Iqlc tytulu osiEgnqlem w roku biezEcyn' przych6d r docl:r)it w wysokosci: l-X 2019
:'].renieruc:,rmosd:
powi+zchnia: nie dotyczy

-

2

.262,50 zl

-

tytul prawny

l[.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

--

nalez), podac liczbe iemitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy niL 1oo/o udziatlw w spolce:
Z tego tytulu osiEgnE+em(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

tv
Posiadam akcje w spolkach handlowych

-

nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiA pakiet wiqkszy niZ 1O% akcji w sp6.lce
Z tego tytulu osiagnqlem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

Nabylem(am) (nabyl m6i mal2onek, z wylqczeniern mienia pzynaleznego do.iego malqtku odrqbnego)
od Skarbu
Parlstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu teryto-rlalnegol ich zwiq7k6w,'komunatnej
osoby
prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegato zoyciu w drodze'pzetargu
- natezy podae

opiSmieniaidatQnabycia,odkogo:niedotyczy__--.--.-....----.-----.-..

vt

1.

Prowadzq dziatalnosc gospodarcz{ (nalezy podao formQ prawnE i przedmiot dzia}alno6ci): nie dotyczy

-

osobiScie

-

wspolnie z innymi osobami

-----

.

Z tego tytulu osrqgnqlem(elam) w roku ubieglym pzychod idoch6d w wysokosci: ............. ........

Zarzqdzam dzialalnosciE gospodarczq lub iestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezi poda6 forme prawnE i pzcdmiot dziatalnosci): nie dotyczy -----

2.

-

bsobiscie

-

wsp6lnie z innymi osobami

...

Z tego tytutu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:..

v[.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zazEdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-

jestem czlonkiem komis.ii rewizyinei (od kiedy):

-

Z tego tytutu osiqgnqtem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
2. W spoldzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorcze.i3 (od kiedy):

-

iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

'

Z tego tytulu osiAgnElem(9lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

1

3. W fundacjach prowadzEcych dzialalnosc gospodarcze: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zazadu (od kiedy):

.._.iestem czlonkrr-':rr rady r,,adzorczej (od kiedy)

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqtem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

vl[.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajgi, z podaniem
uzyskiwanych z kazdego tytulu umowa o prace - Starost\Mo Powiatowe - lXZ019t.46.747 zl

:Y]

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyze.i 1O oOO zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
poda6 markg, model i rok produkcji): Seat lbiza, rok produkcji 2OOg.

x.
Zobowiqzania pienaezne o wartosci powyzej 1o 0OO zlotych, w tym zaciegniete kredyty i pozyczki
oraz warunki,
na jakich zostaly udzietone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w'iaril,i *y.oios"i1
ni6 iotyczy

----__

