
ośwrłocznNlE MAJĄTKowE
r#fi*, zastępcy burmistrza,

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełneg
łvypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŹeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "ni
dqtvczy".
3. O*b" składająca oświadczenie obowiązana jest bkreślić przynależność poszczególnych skladnikól
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólności
majątkową.
4; Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5,,_Qświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. V części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcząc
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany. ....,.......,Paweł Michał Wielgan.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony... l8 sierpnia l983 roku w Tomaszowie Lubelskim ...,

'-, -t*jłeei+eeyrje-aemi*is@ Y. €-J-tr^.
Józefów, dnia 09%1

.Urząd Miejski w Józefowie, Zastępca Burmistrza

(nl ie.; sce zatrudn ien itr, slanow isko lLrb firrrkcj a)

po zapoznaniu się z przepisam i ustawy z dnia 2 1 sierpnia 199'7r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej prze
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r, Nr 113, poz.715 i Nr 16ż, poz. 1126, z 1999 r. Nr 4!
poz.4B3,z2000 r"Nr26,poz"306orazz2002r. Nri13,poz"984 iNr214,poz. 1806)orazustawyzdnia8marca1990
o rcrządzie gminnym (Dz. U. z2001r, Nr l42, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.9$l
Nr l53, poz. I27I i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z at1. 24h tej ustawy oświadczam. ze posiadam wchodzące w skła
nałzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;

I.
Zasoby pienięzne:

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: ......,..,.,.....nie dotyczy..

papiery wartościowe: Kryptowaluty na kwotę:....... ...,.,..8500,00 zł



lI.
l.

ż"

J.

Dom o powierzchni ..185 ffi2.,, o wartości: 270 000,00 zł.. tytuł prawny: ,...............akt własności..

Mieszkanie o powierzchni: ..nie dotyczy,,,,

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: .,.........,.. ......, powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:

Ztego Ętułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

Lp. Nazwa powierzchnia Wartość Tytuł prawny
l Dzialka zabudowana 1.12 ha 48 000 akt własnośc
2 Dzialka zabudowana 0,086 ha 34 400 akt własnośc
1J Budynek gospodarczv 80 m2 l00 000 akt własnośc
4 wiata drewniana 35 m2 l5 000 akt własnośc

I-
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

.........,......nie dotyczy..

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,....,.......,......,.....nie dotyczy.

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta akcji:

::: : ::, :::::: i : :::]::, ::: : ::::1 ::: 1'Y;; f:,;,
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ............. nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączęniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbl
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalne
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i dat

udziŃy te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałów w spółce:.,. ...,nie dotyczy..,..



Vt.

] |*o::'::'^::':::::::::::,::" :::':,i:iji:łJł::::*:: ]:::::,"]::::]:]:::::? , ,

Ztego tytułu osiągnąłem lv roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ..........,.....,..,nie dotyczy".....

ż" Zarządzam działalnością gospodarczą lub .jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoś<

:::]::i::ii:':-::::-:i1::::1-::::lxl"jl§:];,,:,, ,,,,: ,,,: 
"

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............. .nie dotyczy

vII.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,,..nie dotyczy.....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............nie dotyczy.....,

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .,...,.....nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..........,..................nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........nie dotyczy

-jestem członkięm rady nadzorczej3 (od kiedy): .nie dotyczy

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):..........'...'..niedotyczy..

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....,..,..,.................,nie dotyczy,.
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