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oswrADczENIE MAJATKOWE
radnego powiatu
Cegl6w, dnia 16.04.2018r.

Uwaga:
osoba sldadai4ca oswiadczenie obowi4zana jest d o zgodnego
prawdQ, starannego
i zupelnego $Tpelnienia kaZdej z rubryk
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdui4 w konkretnym prrypadku zastosowania, nareiv
wpisad "nie dotvczv"

I'

2.

z

osoba sktadai4ca oswiadczenie otlowiqzana jest

okreslid

przynaleinos6
poszczeg6lnych skladnik6w mai4tkowych dochod6w i zobowi4za6 do mai4tku odrgbnego i
maj4tku objgtego mal2eriska wsp6lnosci4 majqtkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4,
Ofwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienigine.
w czgsci A oswiadczenia z warte sq informacje jawne, w czgfci B zas informacje
niejawne dotyczgce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

3.
4,

czqsc A
Ja, niZej podpisany

Norbert Wielgos

urodzony

10.07.1989r. w Mifsku Mazowieckim

zatrudniony

Doctrina Militari Norbert Wielgos : wlaSciciel

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej: z-ca kierownika
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne 1 oz. u. z 2006 r. Nr 216
,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. rJ. z 2001
r.
Nr_ 142, poz. 1592 z p6Ln. zm.) zgodnie z aft. z5c iej ustawy oswiadc zam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad matzefiskiej wsp6lnoici maiqtkowej lub stanowi4ce m6j mai4tek odrgbny:
po. zapoznaniu sig

I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie

polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wartoSciowe na kwotg:

S 455,29 zl

nie dotycry

nie dotyczy
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il.
l.Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartodci: nie dotyczy tltul prawnyr
nie dotyczy
z. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

gospodarstwa: hodowla
o warto5ci I ok 240 000 zl
rodzaj

rodzaj zabudowy: zagrodowa

koni

powierzchnia: w Ceglowie _ l.6517 ha

i mieszkaniowa jednorodzinna w tym budynek gospodarczy

tytul prawny: wlasno56
Z tego tltulu osi4gn4lem w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokodci:
nie dotycry
4. Inne nieruchomoici: dzialka budowlana
powierzchnia: 2021 m2
o wartoSci: ok. 150 000 zl

tyul prawny:

wlasnoSd

III,
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych

-

nare2y podalliczbg

i emitenta udzial6w:

nie dotyczy
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy ni2

10%o

udzial6w w spolce:

nie dotyczy

Z tego tytulu osi qgn4tem w roku ubieglym doch6d w wysokofci:
nie dotycry

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

- nare2y podat, riczbg i emitenta akcii:
nie dotycry

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni|

10o/o akcji

w sp6lce

nie dotycry

Z tego t),tufu osiqgn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
nie dotyczy
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V.

Nfylem (nabyt m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek -samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nistgpuiqce mienie,
' kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaC opis mienia i datg naoycia,'od
kogo:
nie dotyczy

vI.
l.

Prowadz4 dzialalno6i gospodarc

z{

@alezy poda(: formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):

indywidualna dzialalno66 gospodarcza

osobiScie:

- wsp6lnie z innymi

osobami:

Doctrina Militari Norbert Wielgos
nie dotyczy

Z tego t@lu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6dw wysoko6ci: 17 66g,72 zl
dzialalno!;ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
.zg1zaa31m
dzialalnodci (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
za-

-

osobiScie

- wsp6lnie z innymi

nie dotycry

osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazw4
-

siedziba sp6lki): nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dofyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegoq, lu osi4gnqlem w roku

ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotycry

2. W spoldzielniach: nie dotycry
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
-

jestem czlonkiem rady nadzorcznj,
1od kiedy;: nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyc4y
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3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6d gospodarcz4 nie dotycry
-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie
dotycry

VIII.
Inne. dochody osi4gane z ['uru. zatrudnienia lub innej dzialalnodci
zarobkowej lub zaiE6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
_ 6O 399,79 zl
pracg
dieta radnego powiatu - E n0,63 zl

umowa o

IX.
Sktadniki mienia ruchomego

o_

wartosci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

samoch6d osobowy
zlota bransoleta

-

-

suzuki Grand vitara; rok prorrukcji 2007

- ok 30 00021

o|c 12 000 zt

ci4gnik rolnicry Ursus C 360 rok produkcji 1976 _ ok 16 O00 zl

x.
zobowi4zania pienig2ne o wartodci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte
kredyty
poayczki oraz warunki, na..jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w
zlaUm
zdarzeniem, w jakiej wysokodci):

i

;;iii;;

Kredy^t-hipoteczny na zakup domu w banku pKO Bp na kwotg 310000 zI (
umowa z dnia
27.12.2017r.
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Powyzsze oswiadczenie skladam iwiadom y(a), iL napodstawie
art.233 $
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi'kara pozbawienia
wolnoSci.

\f

Cegl6w 16.04,2018r.
(miejscowoid i data)

I Kodeksu kamego za

/r

1)'U*t
da$d,
(podprs)
\
-

rNi"*taSciG skreiliC.
- Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie
w zakresie produkcji ro$linnej i zwiev4cej,
w
formie i zakesie gospodarstwa rodzinnego.
r,
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mi-eszkaniowych.
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