
oswrADczENtE MAJATT(OWE

radne8o Sminy

Parczew, dnia 2018.12.21
lmiejscowoit)

1. osoba skladaiE.a oJwiadcz€nle obowlA2ana iest do zgodnego z prawdq, starannego llupelnego wypelnlenla
kaidejz rubryk.

2. ,eieli poszcres6lne ru brykl n le t nald ulq w konk r€tnym przypa dku lastosowania, na leiy wpisaa 5le-dgu!!I:.
3. Osoba sktadalqca oiwiadczenie obowierana jesl okre(lia paynaleinoit posrcrct6lny.h skladnik6w

mahtkowych, dochod6w IrobowlQuai do majqtku odrebnego i m.jitku obletego matie6skQ w5p6lnoJ.lq

4. Olwiad.reni€ o stanle majqtkowym dotyczy maiqtku w kraju l2a Sranlcq.
5. oiwiad.reni€ o stanie majrtkowym obejmuje r6wniei wi€nytelnoicipi€niein€.
6. w c.eacl a oawiadcrenia zawarte sq lnformacje jawne, w c.esci B ral informa(je ni€jawne dotyczace adresu

ramieszkania skladaiacero oiwiadcr€nie oraz mi€jsca poloi€nia nierucholno6ci

cz€sc A
la, nizel podpisany(a), Adam Leszek Wigniewski,

{lm ona inazwlsko 062 nazwi5ko rodowe)

urodzony(a)9 lipca 1978 w Zamosciu

latrudnrony: Szkora Podstawowa nr 3 w pa'azewre,

,latrLonto4y:szkola Podstdwowa nr I w Pa azewre,

Umowa-zlecenie Powiat Parczewski(ZDP w Parcz€w e)

funkcja: Radny Rady Miejskiejw Parczewie
{mi€rsce.atrudoLe. a,stanow 5ko lub r!.kcj.)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samor2Qdzie Sminnym (Dz. U. t 2077 t.
poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy o3wiadczam,;e posiadam wchodzQce w sklad matieiskiej
wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiQce m6j majQtek odrebny:

t.

Zasoby pieniQ2ne:
-.. Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskrel2ATa,T2zl

- 6rodki pieniqine 2gromadzone w wa ucae obcej: nie dotyc2y

- papiery wartoiciowe: nie dotyczy
na kwote: nie dotvczy

a)=



[.
1. Dom o powierzchnl: 140m'z, o warto(ci: l0O.OOOzl

tytul prawny: majqtek odrebny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczymz, o wartoac : nte dotyc2y

q ul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj Bospodarstwa:nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoi.ir nie dotYczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

Mul prawny: nie dotyczy
z tego tytulu osiaSnalem(etam) w roku ubleglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyc2y

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia:dzialka o pow0,37 ha zabudowana domem w stadium budowy

o wartoici: 300.0002t

tylul prawny: wsp6lwiasno(6 50%

It.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby- naleiy podai licrbe iemitenta udaial6w:

udzialy te stanowiE pakiet wiQkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiQgnEiem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

2. Posladam udzialyw innych sp6lkach handlowych naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w: nie dotyczy

Z te8o tytulu osiQgnqlem(elam) w roku ub eglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

tv.
1. Posiadam akcje w spoikach handlowych z udzialem Sminnych os6b prawnych Jub paedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy poda6 laczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiQkszy ni: 10% akcji w sp6lc€: nie dotyczy
Z te8o tytulu oslQgnalem(etam) w roku ubie8lym doch6d w wysokojci: nre dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podai liczbq r emitenta akcji: nie dotyczy
2 te8o tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: nte dotyczy



Nabyiem(am) (nab!,t m6j matlonek, z wylac2eniem mienia przynaleinego do jego majatku odrQbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialneSo, ich

zw Ezk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpljQce mienie, kt6re podlegalo

zbyc u w drodze prletargu - naleiy podad opis mienia i datq nabycia, od ko8o: nie dotyczy

1. Prowadze dzialalno(C gospodarcza (naleiy podad forme prawnE i p12edmiot dzialalnoici):
nie dotyczy

- osobiicie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
z tego rytulu osiqgnQlem(etam) w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokoici; nie dotyczy

2- za.].ldzam dzialalnoJciQ gospodarcuQ lub jestem przedstawicielem pelnomocnlk em takiej dzialalno3ci
(naleiy podae forme prawne i przedmlot dzlalalno(ci): nie dotycry

- osobiacie nie dotyczy

- wsp6lnie z innyma osobami nie dotyczy
Z tego q llu osiagnQiem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6cir nie dotyczy

v .

w sp6lkach handlowych (nazwa, siedzlba spolki): nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzAdu (od kiedyi: nie dotyczy

-jestem cronkiem rady nadzorczej (od k edy): nie dotyczy

-j€stem czlonkiem komisll rewizyjnej (od kledy): nie dotyczy

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoJci: nle dotyczy

vlll.
lnne dochody osiqgane z tttutu 2atrudnienia lub innei dziatalno<ci zarobkowej lub zajQa, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytului
1. Wynagrodzenie bruno Szkola Podstawowa nr3 w Parcrewae ua okres od 1 styc2nia 2018 do 30

listopada 2018: 44.204,9021

2. wyna8rodzenie brutto Szkota Podstawowa nr1 w Parczewie za okres od 1 stycznla 2018 do 30

listopada 2018: 313,782t

3. Umowa -.lecenie Powiat Parczewski (zDP w Parczewie) doch6d brutto: 280021

4. Oieta radnego od l stycznia 2018 do 30 listopada 2018: 9.673,5621



tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartojci powyiej 10 OO0 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaa marke, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Ford Fiesta 201Or

x.
Zobowlazanla pienleine o wartojci powyiej 10 OOO ztotych, w tym zactagniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich 2ottaly udzielone (wobec kogo, w zwiQzku zjakim zdar2eniem, wjakiejwysokoici):

1. (redyt na zakup domu, do splaty ok. 31.000 CHF, bank pKO Bp tv-o Lubtin, do 2036r
2. Kredyt na budowe domu, do splaty ok. 130.0002i, bank pKO Bp tv-o Lublin, do 2048r



czEsa s

Informacja niejawna
(A . 24 j usl, 6 usla*'.t' z dnio g morca l9g0 r. o samo4qdl.ie gminn!m)

Powy2sze o6w adczenie skladam iw adomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nleprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.
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