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Uwaga:

l.

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

,

Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad ..nie dotyczy".

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6

4.

oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicQ.

przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrqbnego i majqtku objgtego malzerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

f,. OSwiadczenie o stanie
6.

W

maj4tkowym obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pienigine.

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.
czgSci

cz4sc A
Ja,nihejpodpisany(a),,fot-anta Wojtysiak, Masina
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ze

.01.1978r. w ostrowie

Wiel_kopol_skim

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radna Gminy Wr6b1ew,

(miejsce zatrvdnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22078, poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z aft.. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnos6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone
wspolnoS6 majqtkowa

w walucie polskiej: 90.000,00 zL -

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

:::::

:::

::::
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ma?zefiska

nie dotyc.,y...........

nie dotyczy

::;;il;;;;;";;;;;;;

Dom o powierzchni: zoo m2, o warto5ci: 350. O0O, 0O zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr to52/gB - malzefiska wsp6lnos6
maj qtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: +g m2, o wartosci: 2s0.000, o0 zt_
tytulprawny: Rep.A nr 5540/201-7 - malzefiska wsp61nos6 majqtkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spod ar s two o96 1 noro lne, powie rzchnia: 2 8, 2 9ha
owartoSci: G2o.oOo, 0O zL
1.

"

rodzajzabudowy:budynki gospodarcze

Akty notarialne, Rep.A: Nr aos2/ gg , r2s4/ 2oo8 ,
59L4/2002, 3685/2003 , 288:-/2001_, 972/2001,, 308/201,0 , 358r/2070
,
431/2013, 3925/201,5, 39Lr/201,5, 4Lt5/201_5, L548/201,7 _ malzehska
wsp6lnoSi maj4tkowa

tytul prawny:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) przych6d,i doch6d w wysokosci:
przych6d - 300. 000, 00 ZL, doch6d - 150. 000, o0 zr
wsp6lno66 majqtkowa

-

mar.zeriska

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

ilr.

1. Posiadam :udzialy

w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1takie osoby -nit"zy poda6 liczig i
emitenta
udzial6w:

nie dotyczy
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ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

, P?;i"d"#;i;iy; i;;;; *.l|"j, ;ili;*r; - ;;; :; ;;il
udzialow:nie
dotyczy

:

:

:

::

o zL

ii;il;;;;;;;

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o

zL

:

::

::

:: ::

::

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1 takie osoby
ni a rlnl- rrnzrr

-

os6b prawnych lub
nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

"-r.".'.....

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

l0

o/o

akcji w sp6lce:

nie

doryc2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zI-

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleLy poda6 liczbE i emitenta
akcji: nie dotyczy

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

O

zI-

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maLhonek, z wyl4czeniem mienia przynale1nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbycitt w drodze przetargt - nale?y podad opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
ni a dnl- rrnzrz

--J...'.......

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale?y

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie

podai

for

g prawrr4

i przedmiot

dotyczy..

nie dotyczy

.........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyc2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: O zI

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie

nie

dotyczy...........

- wsp6lnie zinnymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

0

zI-

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

dotycay...........

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):

-

jestemczlonkiem radynadzorczej (odkiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
nie

,........

dotycay...........

Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI-

VIII.
Inne dochody osi4gnigte zt7tflilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg(,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. dieta radnego - 4501,30 zI2. doplaty unijne - 9450,1-6 zI
3. 6wiadczenie wychowawcze z tytulu

Programu 500 Plus

- 4.500,00

zL

- mal2eriska wsn6l no.(6 maief kowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):
Mercedes Berrz, rok produkcj i 2011-,
VW Passat, rok produkcji 2008,
Skoda Fabia, rok produkcj ! 201-4,
Ci4gnik rolniczy Deutz-fahr Agrolux 410, rok produkcji 2015

- mal2enska

wsp61no56 majqtkowa

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkv,z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci .

Kredyt w Banku BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. na zakup ci4gnika
rolniczego Deut,z-fahr Agrolux 41-0, rok produkcji 2076, w wysoko6ci
101. 475, 00 zL. Umowa zostala zawarta 01 .04.2011r. na 36 miesigcy,
placona kwartafnie. Od stycznia do wrzeSnia zostaly sptacone Lrzy
raty po 8.559,29 zI- czyli 25677,87 zL. Do splaty pozostala kwota
591,4'7 ,55 zL .
Kredyt w Banku Spoldzielczym w Sieradzu O/Wr6blew na zakup
mieszkania. Umowa zawarta dnia 18.09.201_7 T. w kwocie 176.750,00 zL
na okres 180 miesigcy tj. od 18.09.2011 r. do 15.09.2032 r. Kredyt
nlrnanrr

rrr rrf3iI

miesier:znrzr:h-

Oj

strzr:znia
v-r
u uf

dO

WfZeSnia

ZOStala

splacona kwota 1362'7,90 zL (g rat z odsetkami) . Pozostale zadluzenj-e

to

160I'75 ,48 zL.
- mal2eriska wsn6l no.46 maiaf kowa

4

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

Wr6bl"ew,

dn.

16.09 .201,8r.

(miejscowoSi, data)

