
oSwraoczENIE MAJATKowE

ttlpje adminislracyjne w imieniu tt6ltn'

Lubart6w, dnia 28'04'2017 r'
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk'
2. JeLeliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania' nalezy

wpisad "nie dotYczY".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreslic prrynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w izobowiqzafido maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 majqtkow4'

4. Oswiadczenie mal4it<owe dotycry maj4tku w kraju i za granic4'

5. Oswiadczenie rnuiattotoe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigLne'

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zal informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca

poloZenia nieruchomo5ci.

cz\sc A
Ja,iiZeipodpisany(a), Monika Anna wigsyk, nazwisko rodowe - Rzechula,

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a)26 matca 1981r. w Lubartowie,

tJ rzqdMiasta Lubart6w ul. Jana Pawla ll 12, 21'1 00 Lubart6w

Naczelnik Wydziatu Finansowego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gorpoair. rii prr"rosoby pelni4ce funkcje-gubliczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679'z

1998 r. Nr l l3, poz.7l5i Nr 162, poz. ll2d, z 1p1gg;.Nr 49, poz' 483,22000 r' Nr 26' poz' 306

oraz22002r.Nr 113, poz.984iNiZt+,poz. 1806)orazustawy zdniaSmalca 1990r' o

sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.'Nr l42,poz.l59l otazz2002t'Nr 23' poz'220'Nr 62'

poz.558,Nr ll3, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr214, poz.1806),zgodniezart'24htej

ustawy oSwiadczam,2e posiadam *"hodr4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrqbnY:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodii pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 18.000,00 zl.

-srodkipienigZnezgromadzonewwalucieobcej:niedotyczy

- papiery wartoSciowe; nie dotyczy

na kwotg:



IL
J. Oo* o powierzchni: 173 m2 (w gm 23 m2 garai), o wartoSci: 400'000 zl'

tytul prawny ; wlasnoit mallerisla

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: .....'.....

tytul Prawny: .............

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzii gospodarstwa ; nie doty czy' powierzchnia: " " " " " "'

o wartoSci: """""rodzaj zabudowy:

tytul prawny: .............

ztegotytutu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

nie dotYczY

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchni a; dzialkn o pow. 5600 m2 na kt1rej wybudowany jest dom wymieniony w ph' II' l '

o wartoSci: 100.000 zl.

tytul prawny ; wlasnoit malzefiska

IIL
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy poda6liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczY

.rdrialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l}oh udzial6w w sp6lce:

nie dotyczY

Ztegotytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalely podai liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczY

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nizlo% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z 
"s" 

;r*h ;;ur*ilGil;;*k" ;;;;rr- ;;ffi ; *Y';;;s;i;;;;

dotyczy......

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZo nek, zwyl4czeniem mjenia ptzynalehnego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pansiwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu



terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie' kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale1y ptaue opis mienia i datq nabycia' od kogo:

nie dotyczy

vI.
l. prowadzg dzialalnoS6 gospodar cz{ $taleZy poda6 formg prawn* i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

Ztegotytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

2. ZarzydzarrdzialalnoSci4 gospodar czqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialatnoSci (nalehy poda6 formq pIawII4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

Ztegotytutu osi4gn*lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczY

vII.
l. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotyczY

- jestem czlonkiem zarzqdtt (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-"':":':"""'
Zigotytulu osi4gn4lemtEfu*l w ioku ubieglym doch6d w wysokoSci; nie

dotyczy......

2. W sp6tdzielniach: nie dotYczY

-jestem czlonkiem zarzqdt (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztegotytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacj ach prowad zqcy ch dzialalnoSi gospodarcz4:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem tady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vIIL
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkuiLdego tytulu:

z tytulu zatrudnienia w 2016 r. - 88.224,42 zl'

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podad markg, model i rok produkcji):

Samochdd osobowy marki BMW 316 z 2000 roku

Samoch\d osobowy marki Toyota Avensis z 2005 roku

x.
iobowiqzania pienigZne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych,w tym zaci4gnigte.kredyty i

poZyczior* **orrki, na jakich zistaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeriem, w jakiej wYsokoSci):

Kredyt hipoteczny w wys. 231.679 zl. zaciqgnigty w Kredyt Bank (obecnie BZ WBK) na budowg

domu. Kredyt got6wkowy w wysokoici 6.526,44 zl. zaciqgnigty w BNP Paribas Bank (obecnie

BGZ BNP Paribas Bank).



cz4Sc n
Adrls zamieszkania osoby skladaj 4cej oSwiadczenie :

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy( a),lz napodstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za

il."i;;;prawOy ffi;;i;F;ie prawdy giori kuru pozbawienia wolnoSci.

Lubart6w, 28 kwietnia 2017 rok
(miejscowo$6, data)

rka ht t(;qp't*
(PodPis) '

rNie*tas.i*e st r.Stie.

' i.ri. a;y.ry dziatalnoSci wywor czej w rolnictwie w zakresie

produkcji roStinne; izwierzqcei, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
, ;it."ilit; zy r ad nadzoiczy ch sp oldzielni mieszkani owych.


