
URZAD GMINY
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zast$pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzqdzajacej i cztonka organu zarzactzajacego gminna. osPJM|gtawna oraz

wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta [1

Szastarka, dnia 15.04.2016 r.
{miejscowosc)

Uwaga:
1 Osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego

i zupetnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie dotyczy".
3 Osoba skladajaca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skfadnikow maja^kowych, dochodow i zobowia.zari do maj^tku odrebnego i maj^tku
obj^tego rnalzeriskq wspolnosci^ majqtkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za graniccj.
5 Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, czesci B zas informacje niejawne

dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisana, Jadwiga Bogumila Wielgus, rod. Wielgus

(imiona i nazwisko oraz nazwisko roclowe)
urodzona 18 kwietnia 1974 roku w Janowie LubeIskirn

zatrudniona w Urzedzie Gminy Szastarka
na stanowisku Sekretarz, Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego

(miej see zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisairii ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia.ce
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,
ze posiadam wchodza.ce w ski ad malzeiiskie j wspolnosci maja.tkowe j lub
stanowiace moj maja.tek odrebny:
I.

II.
1. Dom o powierzchni 8C

(akt notarialny)
2. Mieszkanie o powierzchni: m2

tytul prawny: nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 7,32 ha o wartosci:
ok. 200000,- zl, rodzaj zabudowy: murowana stodola i obora, mu.rowane
garaze, tytul prawny: wlasnosc. Z tego tytulu osia.gnelam w roku ubieglym
przychod ok. 13000,- zl i dochod w wysokosci: ok. 10000,- zl

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



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

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych nalezy podac liczbe i
akcj i : nie dotyczy
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

ma 1 zone k, z wyla.czeniem mienia przynaleznego do jego
-.™_,_t, _,«..,._.„_,,„, od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowe j osoby prawnej,
jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwia..zkow lub od kornunalnej osoby
prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy.

VI,
1.

roku ubieglym przychod i dochod

Prowadze dzialalnosc gospodarcza, (nalezy podac forme prawna i przedmiot
dzialalnosci}: nie dotyczy

- osobiscie ,
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osia.gna.lem (elam)
w wysokosci: nie dotyczy
Zarza.dzarn dzialalnoscia. gospodarcza.
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy.
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osia.gna.lem (elam} w roku ubieglym dochod w
nie dotyczy.

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

jestem czlonkiern zarzajdu (od kiedy) :
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

2. W spoldzielniach: nie dotyczy ,
jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy} : '
jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:
jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy} :

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

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.:
nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytulu osia.gna,lem (elam} w roku ubieglym dochod w wysokosci:



IX.

X.
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 .000 zlotych, w tym
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwia.zku z j a kirn zdarzeniem, w jak ie j wysokosci) :
Kredyt w Banku Pekao S .A. I 0. w Janowie Lubelskim na sfinansowanie celu
konsumpcyjnego.
Kwota zaciagni^tego kredytu: 17786,16 zl.
na dzieri 31.12.2015 r. 'pozostalo do splaty: 12077 ,80 zl

Niewlasciwe skreslii.
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roslinnej i zwierz^cej , w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


