
I

oSwIADCzENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Parczew , dnia 27.04.2017
(miejscowoSc)

Uwaga:

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

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie
dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego matieriskq
wsp6lnoSciq maj4tkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granic4.

5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rownie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.

6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, niZej podpisany(a), Adam Wr6blewski

urodzony(a) 11.05.1964

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Parczewie

Przychodnia Weterynary.ina Sp6lka Cyrvilna R. Michalowski, A. Wr6blewski, J. Szwaj

2l-200 Parczew, ul. Parkowa 4

lekarz weterynarii
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142,
po2.1591 otazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, po2.1271 i Nr214,
poz. 1806), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 6386 zl slownie: sze56 tysipcy trzysta osiemdziesi4t sze56 zl

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotuczv

- papiery wartoSciowe: liedotvczv
nia r{nfwczv

na kwotq: nie dotuczv

1. Dom o powierzchni:

tytut prawny: mal2eriska wsp6lnota maj4tkowa KW 12876

220 m2,owartoSci
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2. Mieszkanie o powierzchni nle m 2, 
o warto6ci: nie

tytut prawny: nle

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o warto5ci: nie

rodzaj zabudowy nle

tytul prawny: nie

Zlego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia' dzialka o pow. 0,35 ha z budynkiem przychodni weterynaryjnej o pow. 220,50m 2 z trzema

i budynkiem do obserwacji rwierz1t

o wartoSci: 500 0002I (pi96set tysiecy zlotych)

tytul prawny: Akt notarialny Nr 4331/2004

udzial w nieruchomoSci 33,33o/"

llr

1' Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w, w kt6-
rych uczestniczq takie osoby - nate2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

nre

nie

nle

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 1oo/o udziar6w w sp6rce: nie

Zlego tytulu osiqgnqrem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie

z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci; nie dotyczy

IV

1' Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiqbiorc6w, w kt6-
rych uczestniczqtakie osoby - nare2y poda6 riczbq i emitenta akcji:

nle

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni| lOo/o akcji w sp6lce: nie
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Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbq i emitenta akcji: nie doayczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

V

Nabylem(am) (nabyt moj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6

opis mienia i datg nabycia, od kogo nie dotyczy

VI

1. Prowadzq dziatalnoS6 gospodarczq (naleZy poda6 formg prawne i przedmiot dziatalno6ci)

Uslugi weterynaryjne w formie sp6lki cywilnej

- osobi5cie nie

- wspolnie z innym i osobami -trzyosobowa sp6lka cyrvilna , udzialw sp6lce -33 ,33o/o

Ztego tytutu osiqgnElem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko6ci' przych6d - 120 667,70 zl

doch6d - 28 512,14 zl

2. ZarzEdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziaNalnoSci (na-

le2y podac formg prawnq i przedmiot dziatalno5ci). nie dotyczy

- osobi5cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

vlt.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Bialskie Wodociagi i Kanatizacja ,,WOD-KAN'

Sp6lka z o.o w Bialej Podlaskiej

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycry
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 12.03.2015r

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

Z tego tytulu osiqgnqtem (glam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci.. 22 665,002t

vill.

lnne dochody osiqgane z tyturu zatrudnienia rub innej dzialarnosci zarobkowej lub zajg6,, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu: Za nadz6r lekarsko-weterynaryjny na podstawie umowy zlecenia z Powiatowym

Inspektoratem Weterynarii w Parczewie - dochrid :7 370,02 zl

tx.

x.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 o0o ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezypoda6 markg, model i rok produkcji). nie dotyczy

Zobowiqzania pienigzne o warto5ci powyzej 1O OOO zlotych, w tym zaciqgn igte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): l) Kredyt

Inwestycyjny na zakup i modernizacjp budynku przychodni weterynaryjnej w Banku Sp6tdzielczym
w Parczewie w wysokoSci - 38260 zl
2) Kredyt inwesfycyjny pomostowy UNIA SUPER BIZNES w ramach RPOW na lata 2007-2013 w Banku
w Parczewie w lrwocie - 39744 zl

Udzial w do
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} Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnio I marca 1990 n o t;{rmorzqdzie gminnynr)

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Parczew,27.04.2017
(miejscowo6c, data)
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