
oswlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

' !!ęyy Pryęl-lt'lęl:yię95i dnla
(miejscowość)

11-04-2022

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

i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać ''nie dotvczv'''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŻność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegÓ mafżeńską wspólnością majątkową'

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

5' oświadozenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pienięzne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pdozenia
nieruchómości'

czĘŚc A

Ja, niŻĄ podpisany(a), Mariusz Torbus
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

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

Radny Powiatu Nowodworskiego

(m iej sce z atru d n ie n i a, sta now i sko I u b f u nkcj a)

09-1 0-1 964
urodzony(a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam. ze posiadam wchodzace w

skład małzeńskiei wspólności maiatkowei lub stanowiące moj majątek odrębny:
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t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej 73 983,44 PLN

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej ?! -2'9!.F.Y:.P.
363,61 USD

_ papiery wartościowe

na kwotę:

!t.

1. Dom o powiezchni:

1ię.Q9..ty.c..z.y

m2, o wańości 190 000,00 PLN

tytuł prawny : ... .' 9P?99r.pg.lg9.'.ię.ą.ęn.....' .... .. ....

2. Mieszkanie o powierzchni: .....9.L.. m2, o wartosci: .....].99.999'99.P-lł.{......'........

tytuł prawnv:'....9.P?.9.9r. p. .q. lg'9.łjg?gn.' .. .... .. ..

3. Mieszkanie o powierzchni: ....97,.9. m2, o Wartości: .......9Q.9q9,99.Ę'l..N............'..

tytuł prawny: .. . . .9.P.?.9._e.tL p'q. tę.9.ł] g99!. 
. . .' . . .' . . .

4. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa: ............ nję..c.qtyę1y.......'.........., powiezchnia:

o wartoŚci:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny: .'......'....'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoś6; .nie.do..ty.c..z.y

5. lnne nieruchomości:

a) powiezcnnia: ..-D.ł]alKą.q'pqw,Z.s'.Q.rył.1.ną..Ktoręj..p.o..ęę9gwi9.Ly.jęę!.cęn.i{w..........

o wańości: ....... :119.999,99. r.Llt..

tytuł prawnv' . ....9łę9ęl'..p._o.'lg9ri.ę39n.. .. .. .. ... .

b) powierzcnnia: ..FY.9Jl.ęr..999P99:lgły (gę|9łę) 9 P9y 'L9 ri
o wańości : .. .... ..q.q..99'9,.9.9. Ę1 .N''.. .

tytuł prawny: 'P.93W9le.nję.n.ą Ę.v9gwę 919{?999 .ĄĘ 7.?.?1'.?l'7'I?o'99 ł.9.lią ?9:97.:?999 r,

c) powierzcrrnia: .'.F.9.K.9.93l'.ą39wy.j.ę.dn'ę.ę!ąngwięhpwy..q.p.9lw,.].l.]']1?...'.....''......

o wańoŚci : . .. .. ..1.9. .9.9.9.'.9.9..t!. !!... . .

tytuł prawnv: ...Ąłi!.Lę.!?.ti?.l.l.y.-.!'.e.P.Ą;999:t.i?991.ł.9'Li.ę.._Ę1.9.-.?9.9.L.r'.

d) powierzchnia: ... P.49lKą.9.Pew..6..8..Q..m.1..:.dgn.Yv..t[ąKpję. LqzbierKi.(lpK.:t'999)........ '..... '.

o wańości: ........:199.999,99.P.ll)l

tytuł prawnv, ....Ą|1.lgL?.|i?.l.|Y.-'I_eł .I'l1.T.t'?.9.1.?..ł.9.l.il.'11:'0.?:.?'9'1'?''r: ....''. .

100
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1 ' Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

pzedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow

............nię. d.o..tyęz. y..

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/oudziałów w spółce: ..|j9..9.9ly9:y......

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .......!J!9.9.qlygły..

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

..''.. .nię dglycry.. ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ......[!9..c.qt){gł{.........

tv.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji.

;il ; .;;;; ; ;;; ;;;;.;; #*1::ll; ; ;;;;;;

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ......Li9.dotyczy

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

lię 9gtyęr.y

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'!li9..9.9V.ęz't.

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego 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 podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nię- cqlyq_zy

Prowadzę działalnośc gospodarczą (należy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności)

)

VI
1.

- osobiście

- wspÓlnie z innymi osobami

n!ę. Q.qlt{ęły

n'i.ę.dqtyęzy
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości: nię.dętyęzy



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

..t'.i'ę.dęly 94y''..''...'...

- osobiście ...nję.dqtyę1y..'........''

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

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '....'l!9..Q.q!y91y'.....

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

'n.i.ę'dptyęzy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...nię.dpty.qzy.''....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........nię.$.qJY.9.4.Y.'.....'

o nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci 1ię.$-o..ty.c..z..y

vlil.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

'' .1ą|!ę9 Ę tlętylą h.ę . B.e..l!.qwy.l|'9WiĄ.':. 99 991'11 P lry

. . . . . . .4ę .g'tp.ę.v'1:'.l1!,|' p.r.ą.c. y. 
. :. '!.1 .7.?9,19. Ęt-N. . .

'.. !łt'lgy'y.=!ęgęLtę.- 99q,qq Ę! N
Dieta Radnego Powiatowego - 22 788,30 PLN

lub zajęc,

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

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .........

9.Lręę!.ę.9. 9.9.9Ę.9yy : 9v Ę'ęly .Ęę|ę9Ję|. |9r.?9 ] 9

Samochód osobowy.. - .Tqyqtą..Q.-.IJB .rpK.?Q ll.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 zdaueniem, w jakiej

wyso ko ści ) : . . Kt"ę.dyt. kp n sq lida.ęyjn y. .Ba n k .Q.r.ę.d it Agl:ię.a.|ę.'

... '.9c..1.Q-Q.?.:?Q?Q.dq.:|.9-.9.?:?9?9'r,.w.Kw.qęię.9Q.Q9{'{9.P.l'.N..:. t".ą!.ą..1.{.9'9,.1.ę..P-l-N..............

.. ' 5ę9y119Y?]:9wy (ląłtyp i'r'ę$ę? Iq!.qygl1ąit$) Ęę.l|.9lę9jtĄg-lięqlę . '' '. .

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

Ą



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, 11-04-2022
(miejscowość' data)
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