
OSWIAD©2£NIE MAJAJKOWE
wojta, zastepcy wojta. sekretarza gminy, sKarbnika gminy, kierownika j
gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna. psoba. prawifq 6(^2' osoby

wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta [1] 9 n no on-iq

Szastarka, dnia 29.03.2019 r.
(miejscowos£) /y4 0 <Q

L. dz. ..«C.t ~..̂ . .......... zai .........

Uwaga = Potipis ........ (
1. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego

i zupelnego wypelnienia kazde j z rubryk .

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy" .

3. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow maja.tkowych, dochodow i zobowiajzan do maja_tku
odrebnego i maj^tku objetego malzeriska. wspolnosci^ maĵ tkowa..

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicai.

5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, czesci B zas informacje
niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania skladaja_cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci .

CZEJSC A
Ja, nizej podpisana, Jadwiga Bogumila Wieigus, rod. Wielgus

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe}
urodzona 18 kwietnia 1974 roku w Janowie Lubelskim

zatrudni. on a w Urzedzie; Gminy Szastarka
na stanowisku Sekretar^, Kierownik Urz^du Stanu Cywilneqo

imiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace
funkcje publiczne (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393; fern.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 371 i poz. 492) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (T.j. Dz . U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie z art. 24h tej ustawv
osvyiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad malienskie j wspolnosci ma ja..t kowej
lub stanowia.ee moj majatek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej : 8 000,- zl
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papier y warto^ciowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni 80 m" o wartosci: ok. 45000 zl, tytul prawny: wlasnosc

(akt notarialny)
2. Mieszkanie o powierzchni: m nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy,

tytul prawny: nie dotyczy.
3. Gospodars two rolne:

rodzaj gospodarstwa : rolne, powi.erzchn.ia: 7,32 ha. o wartosci:
ok. 200000,- zl, rodzaj zabudowy: murowana stodola i obora, murowane
garaze, tytul prawny: wlasnosc (akt notarialny) . Z tego tytulu
osiagnelam w roku ubieglym przychod ok. 12000,- zl i docnod w wysokosci:
ok. 8000,- zl

4. Inne nieruchomosci: dzialka rolna powierzchnia : 0,57 ha o wartosci
ok. 10000,- zl, tytul prawny: wspolwlasnosc malzeriska; dzialka
budowlana, powierzchnia: 0,129 ha o wartosci: ok. 145000,- zl, tytul
prawny: wlasnosc (akt notarialny) .

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta
udzialow: nie dotyczy udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow
w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczv



IV.
Posiadam akcje w spoikach handlowych nalezy podac liczbe i ernitenta
a kcj i : nie dotyczy
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z teqo tytulu osiagnelarn w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
V.
Nabylam (nabyl moj malzoriek, z wyla,czeniem mienia przynalezriego do jego
maja.tku odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawns j,
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby
prawnej nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy.
VI.
1. Prowadze dziaialnosc gospodarcza;' (nalezy podac forme prawna i przedmiot

dzialalnosci.): nie dotyczy
- osobiscie
- wspolnie z in.nym.1. osobami
Z tego tytulu osia.gna.l8m {elam} w roku ubieglym przychod i dochod
w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza lub jestem przedstawicielem
pelnornocnikiem takiej dzialalno^ci (nalezy podac forme prawna
i przedmiot dzialalnosci): nie dotvczy.
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy.

VII.
1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy) :
— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osia.cjn.alem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiagnalein (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dziaialnosc gospodarcza:
nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
- jestem cr.ionk.iem rady nadzorczej (od kiedy) :
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia.gna.lem {elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci
zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot: uzyskiwanycn z kazdego tytulu:
84366,06 zl - dochod z tytulu zatrudnienia w Urzedzie Gminy w 2018 r.
IX.
Skladniki mienia ruchoiuego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku
pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):
Volvo 2004 r.
X.
Zobow.ia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tyrn zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwia.zku z jakim zdarzeniem, v; jakiej wysokosci):
Kredyt w Banku Pekao S.A. I 0. w Janowie Lubelskim na sfinansowanie remontu
domu - kwota zaciagnietego kredytu: 45454,55 zl; na dzieh 31.12.2018 r.
pozostalo do spiaty: 29843,87 zl.


