
OSWIADczENIE MAJATKowE

radnego gminy

Parczew, dnia 2019.04.30
(hrcr5.owoi)

Uwaga:

l. Osoba skladaiAca oiwiadc.enie obowiQzana iest do zgodnego r prewdQ, starannego i tUpetnego wypetntent.
kaide,r rubryk.

2. Jeiellporzcz€g6lne rubrykinie znajduje w konkretnym przypadku lartosowania, nateiy wpisat lEif-dglgd.
3. Osoba sklad.hca oiwladczenle obowlazana iest okrejlit pzynateinosa posrczeg6lnych lkladnik6w

majqtkowych, dochod6w i robowiQzad do majetku odrQbnego imajqtku objqteto m.tiedrki wrp6tnosctq

4. Oiwiadclenie o nanle majqtkowym dotyczy majetku w kraju i ,a granicq.
5. Olwiadcrenie o stani€ majqtkowyh obelmuje r6wniei wierzytetno6ci pieniein€.
6. W czqlcl A oiwladc.enia zawarte sq informacje jawne, w czejci B ral informacje niejawne dotyeqce adresu

zamiesrkania skladajqc€8o oSwladc.enle orar miejsca poloienia nieruchomoSct,

czEsa a
Ja, niiej podpitany(a), Adam Leszek Wiiniewskl,

(mioia i nazwisko orar nazwGko rodowe)
urodzony(a) 9 lipca 1978 w Zamolciu
ldlrudnrony: Szkola Podstawowa nr 3 w Parczewre ,

zatrudniony: Szkola Podstawowa nr 1w Parczewie,
umowa zle€enie Powiat Parczewski IZDP w Parczewie)
funkcja: Radny Rady Miejskiej w Parczewie

(oiejsce zarrudnEn a, nanowEko tub runkja )

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U_ r 2Ol7 t-
poz. 1875), zgodnie z an.24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodrace w sklad malieiskiej
wsp6lnoici majQtkowej lub stanowiQce m6j majEtek odrebny:

t.

Zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniQine zgromadzone w walucie polskiej: 20mzl

Srodki pieniqine zSromadzone w walucie obcel: nie dotycry

- papiery wartoftiowe: nie dotycry
na kwote: nie dotyczy



o warto6cli 300.00021

tltui prawny: wsp6lwlasnoda 50%

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzial€m gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy poda6 liczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowia pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy
Z tego tltulu osiagnqlem(elam) w roku ubiegtym doch5d w wysokoici: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych naleiy poda6liczbe iemitenta akcjir nie dotyczy
Ztego tytulu osiq8nelem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy

.

1.. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podaa iczbe i emitenta udzial6w:
nie dotyc2y
udzialy te stanowie pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyc2y

Z te8o tytulu osiEgnQ+em(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai iczbe i emitenta udzial6w: nle dotyczy

Ztego tytutu osiagnalem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

lt.
1. Dom o powierzchni: 140m'?, o wartoaci: 300.ooozl

tltui prawny: maj4tek odrebny
2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczym2, o wartosci: nie dotyczy

tttui prawny: nie dotyczy
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartofti: nie dotyc2y
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tttut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiEgnalem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy

4. lnne nieruchomodci:
powierzchnia: dzialka o pow 0,37 ha zabudowana domem w stad um budowy



Nabytem(am) {nabyt mdj malioneb z wylEczeniem mienia przynaleinego do jego majAtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, lnnej paistwowei osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialne8o, ich
uwiqzk6w, komunalnej osoby prawn€j lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze prretar8u -naleiy podaa opis mienia idate nabycia, od kogo: nie dotyczy

1. Prowadzq dzialalnoSC Sospodarczq (naleiy poda6 forme prawna i przedmiot dzialalno6ci):
nie dotyczy

- osobiicie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nle dotyczy
Z tego tytulu osiq8nElem(qlam) w roku ubiegtym przych6d I dochdd w wysokojci: nie dotyczy

2. Zatzedzam dzialalnojciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnojci
(naleiy poda6 forme prawnE i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

-osobi6cie nie dotyczy

- wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t!1ulu osiEgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci: nie dotyczy

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonklem komisji rewDyjnej (od kiedy): nle dotyc2y

Z tego tttuiu osiEgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoaci: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia lub innej d2ialalnoJci zarobkowej lub zajet, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

1. Wynagrodzenie brutto Szkola Podstawowa n13 w parczewie: 51.002,7421
2. Wynagrodzenie brutto Szkola Podstawowa n11 w Parczewte: 470,6721
3. Umowa -zlecenie Powiat Parczewski (ZDP w parczewie) doch6d brutto: 28OOzl
4. Dieta radnego za 2018r: 10.58O162t



lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podaa markq, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Ford Fiesta 2010r

x.
Zobowiqzania pieniqrne o wartosci powyrej 10 000 ziotych, w tym zaciQgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiezku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysokodci):

1. K.edyt na zakup domu, do splaty ok. 31.000 CHF, bank PKO BP lv-o Lublin, do 2036r
2. Kredyt na budowe domu, do splaty ok. 130.00021, bank PKO BP lv-o Lublin, do 2048r



cz(sc I

lnformacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22017 r.poz. 187 5))

Powyisze oiwiadczenie skladam lwiadomy(a), ii na podnawie aft. 233 5 l Kodeku karnego 2a podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy Srozi kara pozbawienia wolnoici.
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