
7llttc/nili do rozpopad/.nra hcTx\a Rddy Nlnnnrnq
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Swrnoczerre mru4rxowe
radnego gminy

Parczew, dnia 30.042019 r.
lm,eFcowos.l

Uwaga:

'L Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jesl do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypolnienia kaidej z rubryk.

2. Je2ell poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalery wpisa6
..nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenle obowiqzana jest okreSli6 ptzynalsin05e poszczog6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzad do majqtku odrebnego i ma.lqtku objetego mat ehskA
wsp6lnoSciE maiEtkowq.

4. O6wiadczonie o stanle majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswladczenie o stanle majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6cl pienierne.
6. Iry czegci A oswiadczsnia zawarte sq lnformacje jawne, w czesci B zas informacjo niejawne dotyczqce

adresu zamieszkanla skladajecego oSwiadczenie oraz miejsca polo:enia nieruchomoSci.

czqsc A

po 2apo2naniu sie 2 paepisami ustawy . dnra 8 mar.a 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. po2.

1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadczam,2e posiadam wchod2Qce w sklad malie6skiej wsp6lno<ci
majatkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrebny:
t.

Zasoby pieniq2nei

- jrodkipienieine zSromadzone w walucie polskiej:30.0O0 zt

- Srodki pienierne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 USD, 1.0O0 Euro

- pepiery warto(ciowe: Nie dotyc2y

[.
1-Dom o powierzchni: 115 mr, o wartoaci: 300.000 2l

tytul prawny: Notarialny akt wlasnoic i - wsp6lwtasnoat matiefiska
2,Mreszkanie o powierzchnl: nie dotyczy mr, o warto(ca: ..-.....-.,.,,

Mul prawny:.................

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: Produkcja 106lnna, powierzchnia: t ha

o warto6ci: 80.000 zl
rod2aj2abudowy: Brak

tyt!l prawny: Notarialny akt wtasnoici wspAwlasnoSa mal2e6ska
Ztego tytulu oslegnqiem(qtam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysoko6ci: okolo 1.100 zi

4. lnne naeruchomo6ci: Nie dotyczy
powie12chnia: Niedotyczy
o warto(cii Nie dowczy
tltut prawny: Nie dotyc2y

la, niiei podpisany(a), Adam Domaiiski,
limiona ia.w 5ko orau nazwsko rodowe)

urodzony(a) 27.04.1975 r. w Parczewie
Starostwo Powiatowe w Parczewie, (ierownlk Wydzialu Komunikacji

(m,ejr(e,arudni€nb, {aiow(to !b funk.jal
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1. Posiadam udzia, w spolkach handlowych z udziatem Sminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6ry.h uczestnicza takie osoby - nale2y podat liczbQ i emitenta udziai6w: Nie dotyc2y

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udziat6w w sp6ice: Nie dotyczy
2 te8o tytulu osiEgnelem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: Nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbe i emitenta udzial6w: Nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnElem(etam) w rok! lJbiegtym doch6d w wysoko6ci: Nie dotyczy

Z tego tltuiu oslqgnqlem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylEc?eniem mienia pnynaleinego do jego majEtku odrebnego)
od Skarbu Pahstwa, innel paistwowet osoby prawnej, jednostek samor2Qdu terytonalnego, ich zwierk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastepujQce mienie, ktore podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i datq nabycia, od kogo: Nie dotyczy

1. Posadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcow,
w kt6rych uczestniczE takle osoby nal€2y podat liczbe i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcj€ te stanowiq pakietwiQkszy nl, 10% akcjlw sp6lce: Nie dotyczy
Z tego tttutu osiqgnqlem{elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: Nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbe r emitenta akcji: Nie dotyczy.

1. Prowadze dzialalno<a gospodarczQ (nalezy podaa formg prawnA i przedmiot dzialalnoaci): Nie dotyczy

- o5obiJcie Nie dotyczy

-wsp6lnie z innymiosobaml Nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnilem(etam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokofti: Nie dotyczy

2. Zanqdzam dzialalnoJcia gospodarczq lubjestem pnedstawicie em pelnomocnikiem takiejdziaialnofti
(nal€iy podaa forme prawnQ i przedmiot d2ialalno6ci): Nie dotyczy

- osobiicie Nie dotyczy
wspo nie 2 lnnymiosobarni Nie dotyczy.

Z te€o tytulu osiagnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscir Nie dotyczy

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, sledz ba spotkl): Nie dotyczy

-jestem czlonkiem zanadu (od kiedy)t Nie dotyczy
... jestem czlonkiem rady nadzorczcj (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem cztonkienr komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy
Z tego tytutu osiEgnQlem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci: N e dotyczy

v t.
lnne dochody os qgane z tytutu zatrudnienla lub inne.l dzlalalnoici zarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Starostwo Powiatowe w Parczewie - wynagrodzenie wynikajqce ze stosunku pracy - 119.635,09 ?1.

Dieta radnego 1.825,20 21.

ARMiR - okoio 1.100 zl.
tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy:ej 10 000 zlotych (w prrypadku pojard6w mechan cznych
naleiy podaa marke, model irok produkcii):
Samoch6d osobowy Lexus RX 330 rok produkcji2004
samoch6d osobowy Toyota Rav4 rok produkcll 2003

x.
ZobowiE2ania pieniqine o wartoicl powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczkl
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakirn zdalzeniem, w takiej wysoko(ci):

{



Kredyt budowlany okolo 142.000 zi - PKO BP

Kredyt odnawialny na wydatkl bieiEce - 30.000 z1

czEsc B

Parcler-0.04.2019 r.
{m errowon, d,ril

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U. 220t7 r. poz. 187 5))


