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..!a, nizej podpisany(a), Mariusz Torbus
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

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

Radny Powiatu Nowodworskiego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

09-1 0-1 964
urodzony(a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r. o samorządzie powiatowyrn

(Dz. U. z2017 r. paz. 1868, zgodnie z ań. 25c tej ustawy oświadczam. że oosiadam wchodzace w

skład małzeńskiei wspolności maiatkowei lub stanowiące mój majątek odrębny.

UWAGA:
1. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z pratvdą' starannego

i zupełnego wypełnienia kaŹdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konlqetnym przypadku zastosowania,
należy wpisaĆ "nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiąana jest okreśilić przynaleŹność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do ńajątku odrębnego i majątku
objętego m ałżeńską wspólnoŚcią majątkową.

4. oświadczenie o sianie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w eą6ci B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ofaz miejsca pobŹenia
nieruchomości.
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t.

Zasoby pienięŹne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 58 027,24 PLN

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej
'199,99 Ęytg
41 1,79 USD

- papiery wańościowe: ..'.......... nie dotyczy

na kwotę:

It.

1' Dom o powierzchni, ...........'.1._0.9. m2, o wańosci: '... .J'99'999,99.l'i

tytuł prawnv : .'. . . 9P?9ęr.P9.|99.z'ię.ę.ę.Ę.... ....'

2. Mieszkanie o powierzchni: '....9.L.. m2, o Wańosci: ..'..].99.999,99'r-LN

tytuł prawnv: '. '..9.P?.9.9r. 
p. 

'q lq9.ł]g?głl.....

3. Mieszkanie o powierzchni: ....9Z.,'l m2, o WańoŚci: .......99.999,99.P.l'.ry....'.........

tytuł prawnv: '. . . .9.P.?.9.9.|. p. .ę. Lp.9.łlg?gn . . . . ' .

4. Gospodarstwo rolne:

rodza1gospodarstwa: ........'...nję.c'q!yę4y''.........'''...., powierzchnia:

o wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: .....'.'......

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoś.; nie'do.ty.c.z.y

5. lnne nieruchomości:

a) powierzcnnia: ..P.4]3!Ką'q.pq$7'9.Q.m'1.Lą..h!.ęlęj.p'.o''99g9wi9.|y.j991.ig|ll.i{w..'.......'.

o wańości: ..... 119.999,99 Pl|t.

tytuł prawnv, . .. ..9łę9ę[.p.ę.'n9łi.ę39|. . .... .. ...'

b) powierzcnnia: B-Y9J!e! 999P99?1.c.-zy.(9?f?a9) 9 P9y .t.9..f1. .

o wańości : ..'. .. .'9.9. .99.9,.9.9. Ęll!...' .

tytuł prawny: .' P93W9.|e'llę.ng..Ę'v9qyę 919{?999 Ąt 7??1 ?1.!.l.?o-99 ł 9lłą ?-o-97.:?999 l'

c) powierzcnnia: ...F.9.ls9.se|erewy'j.ę.q.Ę.9.9!3n9więhgwy..q.p'o'.W,..19.!l_1?.'.'..'..'.'....

o wańości : . . . ....1.9..9'9.9''.9'9.'|!-N. ....

tytuł prawny, ...Ął<l.Le.!?.ti?.l.l.y'-.Le.P.Ą,999L{?991.ł.9.l'i'ą..99:..1.9.-.?9.9.L.i,.....''..'..'..

d) powierzcnnia: ...P.4ąlKą.q.pqw,'6..9.Q..n.1..:.dgn.W.!ĘąK.9!ę.i.qzhlqrKi.(rgK.:t99Q)...'..........

o wańości: ........ :199.999,99.P..|'.ry

tytuł prawnv, . A!] l9l?|i?.llY -.lep.Ą'.!1'!.t?9.1?.ł'9.l.il11?.?:?9j?..|,.
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1il.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby _ nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

nię'd'o"ty'ę'zy'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałów W spółce: ............ll.ę.9.91y91y......

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......l!9.9'gJyęły

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

' ' .nię{9!:ł9ły.'..
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'....!'.'!9.'c.9ttłęłlł

tv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

przedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

.'...nię.dptv91y.................'

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '...'.|.i9.dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta akcji:

lię.9gly.ęry

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.!.t!9..{.9U.ęłv'

V.
Nabyłem(am) (nabył moj mażonek, 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, ktore

podlegało zbyciu w drodze przetargu -naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nię cqtyęły

Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności)
VI
1.

- osobiście

- wspÓlnie z innymi osobami

n!ę.4ętyęły

n.i.ę..da,tyęzy

3

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochod w wysokości: nię.dgtyęzy



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej

działalności (naleŹy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

.. nię dq!yg4y... '. ' ...

- osobiście ...nję-'dqty91y....'.....'..

_ wspólnie z innymi osobami .'.'........nię.dpty.ę.zy....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .''...l!9.c.9lyęąy

vil.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ''

.ni.e-.dptyszy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...nię.dq!y.qłY''.''.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....''.'nię.c'ęJY.9'zJ'...'''.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....ni.ę.dęty.91y.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości nię.{.o..ty.c.ey'

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

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

' ' 1ą|ttą.9 '-enęv!ąlLp:Be..l!.9wy'lł9WiĄ : .99 ?Ię'qq ?'l.'lt '

. . . .. . .-Zę .ę't_o.ę.v.|.|śg. P!".ą.ęy. . :. . 89. ] 99, 9p' Ęl-N. . . . . . . .

'\łt'lgy.y.r!ęgęli'ę' :.qqq,9q Ę!.lt '' . '

Dieta Radnego Powiatowego - 16 754,87 PLN

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaÓ markę, model i rok produkcji): ..'......

9ąręę!'99 9'9.9.99yy 9.v.9ęlv. Ęg|ę919| |9r ?919

-s. 
.ą.n.ę.ęh.Qd. .99 9 pgwy. 

. .: . .9 n ą 1t. Ę.o. r Two ro k 2 007

-sąnęęh.Q9 9.ę9p9wy ..:. TgtłęJą. 9:'l. ! B.lqł!.?.9 1'Z.'

x.
Zobowiązania pienięŹne o wartości powyzej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej

wys o koś ci ) : . . Kr'ędyt' Kp n sq lid.ą gyjn y. .Ba n k .Q.r'e.'d it Agrię.q'lę..

'....9c..'!.Q.-.Q'?..?Q?.Q.dq.1.9 .9'?:?9?5.r'.w.K.w.q.ę!ę.99'Qęł'{9.P.l-N..:.l''ąLą.] {'ę.? .ĘLN''.

' ' .{lę9y!.19ry?L9yy.('4ęlty.p'i ręl!ęł.fg!ęyg!ląli[!) .Ęęllt 9!'.ę.qj!.Ą9||c.9]ę '

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

)l



czĘŚc B

Powyzsze ośraiiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Nowy Dwór Mazowiecki, 27 -04-2021

(miejscowość, data)

tr


