
oSwrADczEN tE MAJATKowE
radnego gminy

Pa rc zew ,dnia 2B-04-2oti r
(miejscowo6c)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdE, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ..nie
dotvczv".

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnikow
majqtkowych, dochod6w izobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2eriskq
wsp6l noSciq majqtkowq.

4. oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienigine.

6' W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), adam Leszek Wisnrewskr
(im rona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u ro d zo n v( a ) ..?....1.ip _"_ e.....1.?.1.9.r.... W....?.e *..o_ p- 
9_ I p

3.9.-trv.9.+.+.9.11v.:.....8.11p-+.19..?t.9....-.G-+.nne.?J..y*....w...83.r.9.3.-e-wt9...:. ..t3.v.9.?.y.9.*.9.1.....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu siq z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z200l r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr '1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z arl. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodzEce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasobypienffie:

- Srodki pienigzne zgrcmadzone w walucie polskiej: 1o 1 4 36 PLN

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: 1:-9 dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dot z
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na kwotQ: nre



ll.

1. Dom o powierzchni ok. 140 m2,owartoSci: 3oooooPLN

tytul prawny: maiatek odrgbny

2. Mieszkanie o powierzchni: ........

tytul prawny: .*].9....q.g.Ly. 9.?-y.......

3. Gospodarstwo rolne:

nie dotyczy m 2, o warto6ci:
. t.l.9....q -o- 

!- y.9.-z.y-....

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy erzchnia: nie dotyczy

o warto6ci: ..ni.e dotvczv
rodzaj zabudowy: ni-e dotyczy

tytul prawny: nj-e dotyc zv

Zlego tytulu osiqgnElem(Qlam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: .119....9.9-f.y.9.?y..

4. lnne nieruchomoSci

powierzchnia dzialka o pow. 0, 37 ha z domem w stadium
.F. 

g 9.e.ry.y-...p-...P 9 r. :.....-o- F..:.. 20Om kw

owartosci: ok. 3OO.0OO PLN

tytul prawny: maiatek odrebny

lll.

1 . Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y podac liczbg i emitenta udzialow

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o udzialow w spolce nie dotyczY

Z tego tytulu osiqgnElem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokoSci nr-e dotvc zv

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dot Z

tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorcow, w ktorych uczestniczE takie osoby - nalezy podac liczbg i emitenta akcji:

nie dotyc zy
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akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w spolce nle dot CZ

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci nie dotyczv

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta akcji

, r]*.9,...9.9.s.y.9.7,y

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

vt.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego majqtku
odrqbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jedn5stek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nasiqpu1qce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i dat6 nabycia, od kogo:
nie dotyczy

1 . Prowadzg dzialalno6c gospoda rczq (nale2y podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci)

-osobiScie: nie dotyc

-wsp6lnie z innymi osobami: nie dor yczy

z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci dotyczy

2 Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podaO formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczv
-osobiScie: nie dor z

-wspolnie z innymi osobami: nie doryczy

Z tego tytulu osiqgnqle m(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci
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nie dot yczy
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vlt.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dot

vilt.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnElem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dot

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaiQc, z podaniem

kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu

1. Wvnagrodzenie bru tLo za 2016r z t .v_t.. zatrudnienia w zi um

w Parczewie 46333 45 PLN

2 Dieta radneqo 10540,41- PLN

x
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 1O 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podac markg, model i rok produkcji) osobowy Ford Eiesta 2 9.1.Q.r.....sam

x
Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci):

1" . Kredyt na za kup domu, do splatY ok.34000CHE -bank PKO BP lV.O LUDIIN OO Z 9?9r

2 . Kredyt na budowe domu, do sPlatY ok. 135000PLN -bank PKO BP IV-o Lub do 2048r
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v Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnia I ntarca 1990 r. o :;nmorzqdzie gminnyn )
I

J

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. Z33 {i 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(J,1" u,e.*rd s 'Parc zew 28.04.20L1
(miejscowo6c, data)

@ www.signform.pl sp. z 0.o., e-mair: BoK@signform.pr, ter./fax. (0-22) 626 92 95, (o-22) 626 92 97

(podpis)
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