
osWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

@ Nowy Dwór Mazo*19.9.|!.. anu 26-05-2020
(miejscowość)

UWAGA:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia kazdejz rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla,
należy wpisać ''nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ przynalezność poszczególnych
składnikÓw majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŹeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kaju iza granicą.

5. oŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzytetności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarile są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘsc A
Ja, niżej podpisany(a), Mariusz Torbus

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Warszawa
w..............

Radny Powiatu Nowodworskiego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

09-1 0-1 964
urodzony(a)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samoządzie powiatowym

(Dz. U. 22017 r. poz. 1868, zgodnie z arl.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w

skład małzeńskiei wspólności maiatkowei lub stanowiące mój majątek odrębny'

r
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I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej 31206j7 PLN

środk| pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ?99,?9 Ęylę
2,08 USD
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Iil.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

przedsiębiorców, W ktorych uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

............nię. d.o..tyę.z. y....

udziały te stanowią pakiet więk szy niŻ 1Oo/o udziałóW w spółce, '...........T:ę.9.gly::y

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'....]l!9.9.gJyęły.........
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- """:: ::::: ]:::- ] :'**'o']::u*
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......l!9.c.9tlłęłlł.........'

lv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'.Li9.dglycry

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

Lię 9g!.yę:y. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...l!9..9.9V.p.łv'

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze pzetarlu -nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo.

Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności)
v!.
1.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

nię..Q.qq{gły

nję.dptyp'zlł
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośa: nię.dplypzlt



2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

'Liędgly97y..'...'...
- osobiście ...nję.dpty91y.............

- wspólnie z innymi osobami .........'..nię.dp!y.c..z. y....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: ...'..].'i9..c.qtyęa{... .

ut.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...

.n.i.ę.dqtyęzy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): ...ntę.dp!y.ę4y.......'.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........nię.c.ęlY.g.4'V........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...''n'i.ę..dpty.Żzy.........

Zt'ego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nię.c.o..ty.ę.z.y

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

.'.....1ąBę9Ęnęry1ąlLę.:Be.llęgy.||.9WiĄ..:'.T]..?l?,?9'?l'|t '.' '. ..

. . . . . ..4ę'gl_o.ę.v.n.K.l |. p.r.ą.ęy. 
. :. . Z9, 99Z, 99. ĘLl!. . .' . . . .

Dieta Radnego Powiatowego - 19 049,43 PLN

x.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyŹej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podaó markę, model i rok produkcji): .........

9.ąr qę|'99 999.b'9yy :. 9v o.ęlv'.Ę g|ę91ę| |9r' ?9 1 9

-s..ą.n'ę.ęh.Q.c..999p9wy...:..9ner.t.F..o-t.Tw.q.tqK..?.Q.9.Z...

.s.'ą.rl.q.qh.Q.Q. .9.ę9 pgwy. 
. .: . .ręyęJą .9:.ł-! B .rę K .?9 :t.Z . . . . .

x.
Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości):..P-g-Ży.ęzka.gotÓWkp..Wa.kpnsu.m.pęyjna.B..ą.n.K.PKo.s.A'.

qc..1.9..Q.4-?Q:r.9.dq.1.9 .91:?9?1.r,.w.lqv..q'ęlę.lQ.99{,{9.P.|..N..:.l'.ąLą.J ..Ę11,17.'P.|N'..............

. '' {lę9y119wą|9wy.(łę|yn.inę.il?.?.L9!9y9l!ąnilś).Ęll| 9lę9j1.Ągli*]ę . ' ..'

od '15-05-2018 do 05-06-2026 r. w kwocie 31 697,68 PLN - rata 330,58 PLN

4



czĘŚc B

Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Nowy Dwór Mazowiecki, 26-o5-202a
(miejscowość, data) (podpis)
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