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eraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1
Nowy Targ, dnia 5 marca 2018 r.

(miejscowość)

Uwaga:

'l.

osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

2'

Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńsxąwspólnością majątkową.

4.
5.
6.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

nia każdej z rubryk.

czv".

W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkan ia składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a), Adam Stefan Ligęza
urodzony(a) 13 sierpnia 1978 r. w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

-

referent

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz' aŻ9, z 1998 i. ttr t13, poz.715 i Nr 1ó2,
po zapoznaniu się

po2.1126,21999r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26,poz.306orazz2OO2r.Nr113,poz.984iNr214,poz.1806)oraz
lJ ' z 2OO1 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2OO2 r. Ńr 23,
poz' 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub staustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

nowiące mói maiatek odrebnv:
l.

Zasoby pienięzne:

zł_----

-

Środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej:10.000

-

Środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

_

papiery wańoŚciowe: nie dotyczy

_--_-__

na kwotę:

!t.

1.
2.
3.

Dom o powierzchni: 60 m2, o wańoŚci: 59.ooo zł _ ,,do rozbiórki", tytuł prawny: własnośó

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańoŚci: -------__---- tytuł prawny:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogólne, powierzchnia: 1,99 ha (wraz z

lasem)--

zł
zabudowy: stodoła, stajnia
'rodzĄ
- ---!
prawny:
tytuł
własność
o wańoŚci. 180.00

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

4.

i

dochod w wysokości: |-Xll 2017r.,1980 zł -------------

lnne nieruchomoŚci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wańości:

tytuł prawny:

1il.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych

_

nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..........'......

lv.
Posiadam akcje w spÓłkach handlowych

-

nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '.'..............
V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ naleŻy podaĆ
opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1'

Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy-__-_-

-

osobiŚcie

-

wspÓlnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .'.'.'..........

Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

dotyczy-__-__

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

VII.
1.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie 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: ..'...........'.
2. W społdzielniach: nie

dotyczy

_

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W

fu

ndacjach prowad zący ch działa noŚĆ
l

g

ospod arczą:

nie 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,
uzyskiwanych z kazdego tytułu:
Umowa o pracę - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu; Przychód 37.522,'12 zł

z

podaniem kwot

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych nalezy
podaÓ markę, model i rok produkcji): Seat lbiza, rok produkcji 2009.

x.
Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): nie dotyczy

