OSWIADCZENIE MAJAT
radnego gminy
Wr

Uwaga:
1.

.,

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleZy wpisad ,.nie dofyczy".

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

iza granic1.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w hraju

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B za{ informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

6. W czpSci A oSwiadczenie

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Jofanta

Wojtysiak,

Masina

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26.01

qospodarsLwo
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1978r. w ostrowie wielkopolskim

rolne - rolnik,

r,1

r-l ObIeW,
sce zatru dn ien a, stanowisko lub funkcj a)
nu
i

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz. U.
2201.6, poz. 446, z poLn. zm), zgodnie z aft. 24h tej ustawy otiwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZefiskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce rn6j maj4tek odrEbny:

po

zapoznaniu sig

z

przepisarni ustawy
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Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pieniqZne zgromadzone
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wJPUrrluJL
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w walucie polskiej: 90.000,00 zI- -

......,.....,

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartoSctowe i

malzehska

nie

dotyczy.........

nie dotyczy

. na

kwotg:

nie

dotyc2y...."......

ii:
1.

Dom o powierzchm:20O m2, o wartoSci: 350. OOO, OO zL

tytulprawny:
maj 4tkow

Akt notarialny, Rep.A Nr 7052/98 - malzefiska

wspolnoSc

2"Mieszkanie o powierzchni: nie doty"ty m', o waltoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spoda r s two o g o 1 no ro 1 ne, powietzchnta: 2'7, 61 4'l ha
owafloScr: 600.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budynki gospodarc ze
tytul prawny: Akty noLarialne, Rep . A: Nr 1052 / 98 , I254 / 2008 ,

5914/2002, 3685/2003, 2BBr/200r, 912/200r, 308 /2010, 35Br/2010,
43I/2073, 3925/2015, 39II/2075, 4fI5/2015 - malzedska wsp6InoSc

maj qtkowa

Z tego tltulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

przych6d - 300.000,00 zL, doch6d - 150.000,00 zI - malzeltska

wsp6lnoSc mal atkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem grninnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbq i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w:
hi^
lIIg
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tdzialy te stanowi4pakiet wiEkszy niLI}Yo udzial6w w sp6lce:

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotvczv ..........

-

nale?y podai liczbq

0 zr

n

i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

lt

ry.
w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podai liczbg i emitenta akcji:
nie dotvczv ,..,......

1. Posiadam akcje

akcje te stanowi4pakiet wigkszy niL

l0

Yo akcji

w sp6lce:

nie

doty cly...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O z!.
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(plam)

- nale?y podad liczbq i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

O

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegatro zbyciu w drodze przelargu - na\e?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
ni a rln'i_ rznzrz

VI.
1. ProwadzE dzialalno66 gospodarczq(naleLy podac formE prawn4

dzialalnoSci):
- osobiScie

i przedmiot

nie dotvczv..

nie dotvczv "..,.,..,

- wsp6lnie ztnnymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: O zL

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziatalnoSci (naLe?y podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoi:ci): nie dotyczy
- osobiScie

nie dotvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

.......,,.

Ztego tytulu osi4gn4iem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

rt

vII"
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotyczy.........'.
..........

nie dol-y czy ,"..."'
nie

doty czy..'..."..'

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doeh6d w wysokoSci: O zL

VIII.
Inne dochody osi4gnipte zt5rtttLu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaJQc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1 " dieta radnego - 6.494,46 zL
2. doplaty unijne - 31.695,2I zL
3. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Plus - 9.000'00 zL
rLrsJ
reJ!v kowa
- m:l2erlska wsn6l no(6v maiaf

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale|y poda6 markq, model i rok produkcji):

Mercedes Bertz, rok produkcji 201I,
vw Passat/ roK proouKCl)- zuual
Skoda Fabia, rok produkcj i 20I4
- malzefiska wsp6lnoSc maj4tkowa

X.
Zobowiqzania pienigzne o wafiosci powyZej 10 000 zlolych, w tym zaci1gnrQte kredyty i
poZyczki oraz wafunki, na jakichzostaly udzielone (wobec kogo, w zwtqzku, z jakim
zdarzemem, w jakiej wysokoSci):
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llfU

l^r.,^-,,
UULVVLY

4

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 napodstawie afi. 233 I Kodeksu karnego
$
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozil<arapozbawienia wolnoSci.

Wr6bIew, dn. 28.04.2OIjr.
(miejscowoSi, data)

