
firT?:i1*MlE E MAJATKOWE

3. osoba skladajqca oiwiadc2enie obowiqzana jest ok.eilia przynalernoia posrcr€r6tnych rktadnik6w
m.jqtkowy€h, dochod6w irobowiquan do majetku odrebnego i majqtku objqtero malienskq wsp6lnoaciA

4. Otuiadczenie o stanie majatkowym doty.zy majitku w kraju iza grani.e.
s. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obeimuJe r6wniei wierzytelnoaci pieniqine.
5. W czeici a oiwjad.zenia 2awarte sq informacje jawne, w cze6ci Laa informacje nieiawne dotycrE(e adresu

.amieszkania skladaiicEgo oiwiad.renie orar miejsca poloienia nieruchomoici.

radn tmrny

Parczew, dnia 2020.05.29

neto r prawdq, rtarannego i zupelneto wypelnienia

w konkretnym pnypadku rastosowania, naleiy wpisaa "nie dotvczv".

cz(SC A
la, nizel podpisany(a), Adam Leszek WBniewski,

(imlona ln..wiskoorJ, nazw sko rodowe)

urodzony(a)9 llpca 1978 w Zamo(ciu
I /dlrudriony. Szi.ola Podstawowd nr 3 w oarczewre,

2 1dr'ud_iony:Szlola Podstdwowd nr 1w Darczewre,

3. zatrudniony: Zesp6l Szk6i w Par.zewie,
4. funkcia: Radny Rady Miejskiel w Parczewre

1m erce drudnlenia, (anowBko rub ru^kla)
po zapoznaniu srq z pnepisami ustawy, dnia 8 marca 1990 r o samorzQdzie gminnym (Dz. U. t 21lt t.
poz 1875), rtodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ie posiadam wchodzE.e w skiad mahei5kiej
wsp6lno(ci majArkowel lub stanowiQce m6j majatek odrebny:

l.
Zasoby pieniqine:
irodki plenieine zgromadzone w walucie polskiej: 15,44,

paplery wartoic owe: ni€ doryczy
na kwote:nie dotyczy

jrodki plenrqzne zgromadzone w waluc e obcej: nie dotyczy

.M
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1 Dom o powierzchni: 140m'], o wartoJci: 3OO.000zi

tytul prawnyi majqtek odrqbny, wlasnoia
2- Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczym'?, o warto(ci: ni€ dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolnei

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powienchniai nie dotyczy

o wartojci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
2 teBo tytulu osiqgnElem(elam) w rokLr ubieglym przych6d i doch6d w wysokolci: nie dotyczy

4.lnne nieruchomo(ci:
powienchn a: dzlalka o pow 0,37 ha zabudowana domem w stadium budowy

o w.rtolcir 300 00021

tyt!l prawnyr matqtek odrqbny, wspolwlasnoi6 50%

l.
1. Posadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych

w kt6rych uczestniczA takie osoby - naleiy poda6 liczbq i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowia pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

lub przedsiebrorcow,

Z te8o tytulu osiagnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych nalezy podaa liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyc?y

Z tego tytuiu os qgnalem(elam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy

1. Posiadam akcje w sp6ikach handlowych z udzialem gminny.h osob prawnych lub paedsiebiorcow,
w kt6rych uczestnic.A takie osoby - nale:y podaf llczbq i emtenta akcji:

akcie te stanowiQ pakiet wiqkszy nii 10% akcjiw sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiEBnAlem(qtam) w roku ubie8lym doch6d w wysoko(cl: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6llach handlowych na eiy podaa liczbe i emitenla akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

ly



Nabyiem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylQczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, lnnej paistwowei osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast€pujqce mienie, kt6re podlegalo
zbycru w drodze przetargu nalery poda6 opls m enia date nabycia, od kogo: nie dotyc?y

1. Prowadzq dzialalno6a gospodarczq (naleiy podae forme prawnE i przedmiot dztalalno(ci):

-osobi(cie nie dotyczy
wsp6lni€ z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqiem(qlam) w roku ubregtym przych6d i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2-Z qdan dzialalnoiciE gospodarczE lub jestem przedstawtcie em pelnomocnikiem takiej dzialalno(ci

(naleiy podai formq prawnq i przednriot dzialalnoici): nie dotyczy

-osobi(cie nle dotyczy

-wspo nie z nnymiosobaminie dotyczy
Z tego tytulu oslEgnElem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

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

lestem czionkiem zae Edu (od kiedy)i nie dotyczy

lestem crtonkiem rady nadzorczel (od kiedy) nie dotyczy
-lestem cltonkieri komisj rewlzyjnej (od kiedy)r nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnElem{elam) w roku ub egiym doch6d w wysokoaci: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiEgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziaialno(ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

1. Wynagrodzeniebrutto:56782,8021
2 Wynagrodzenle brutto 2)7 5,7011

3. wynagrodzenie brutto:9703,642i
4. Dieta radnegor 10951,20 zi

,W



lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartodci powyret 10000 zlotych (w przypadku pojazddw rnechanlcznych
nale2y podai markq, nrodel i rok produkcji)i samoch6d osobowy Ford Fresta 2010r, samochod osobowy
Mercedes Eenz c320cdi 2008r (wspolwlasnoia 50%)

x.
Zobowiqzania pieniQine o warto3ci powyiej 10000 ztotych, w tym zaciqgnlete kred!,ty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobe€ kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

1. Kredyt na zakup domLr, do splaty ok. 29.000 CHF, bank PKO BP lv-o Lublin, do 2036r
2. Kredyt na budowq domu, do splaty ok. 128.00021, bank PKO BP iV o Lublin, do 2048r

x



czaia s

Informacja niejawna

({ft,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmimym
(tj. Dz.U 22017 r. poz. 1875))

Powyzsze o6wiadczenie skladam jwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 ! 1l(odeksu karnego za podanie
nreprawdy lub rataienie prawdy grozr kara pozbawicnia wolno(ci

t

{rnc,t--: 29 OJ. ZO?,)
(niersowo3a, dar.)


