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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodne go
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne

z

prawd4, starannego

rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,

naleLy wpisad ..nie dotyczytt.

3' Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zai
odrgbnego i mai4tku objgtego marzerisk4 wsp6rnosci4 mai4tkowa.

do maj4tku

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5'

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieL,wierzytelnoSci pienigine.

kraju iza granic4.

6' W czgsci A oSwiadczeniezawnrte

s4 informacje jawne, w czgsci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce

poloienia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nihejpodpisany(a), Jotanta Wojtysiak, Masina
(imiona i nazwisko otaznazwisko rodowe)

urodzony(a)

26.or.7g1Br. w ostrowie wiel_kopolskim

gospodarstwo rol_ne Radna Gminy Wr6b1ew,

rolnik,

(miejsce zafiudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy

z

dnia 8 marca 1990

r. o

samorz4dzie gminnym (Dz. U,

z-1018, poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam,
ze posiaiam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnos6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

-

Sroad pienigZne zgromadzone
wsp6lno66 majatkowa

w

walucie polskiej:

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

150.000,00 zL -

malzet'rska

nie dotyczY,........."

nie dotYczY
na kwotg:

nie

dotYCZY......'....

I

Dom o powierzchni: 200 m2, o wartoSci: 350 ' 000,00 zItytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr IO52/98 - malze6ska wsp6lnosc
maj qtkowa
zL
2. Mieszkanie o powierzc!.ni:43,58 m2, o waftosci: 250.000,00
maj4tkowa
wsp6InoSi
tytulprawny: Rep.A nr 5540/20L1 - malzeflska
3. Gospodarstwo rolne:
rodiaj gospodarstwa: go s poda r s two o 96 1 no r o I ne, powierzcllnia: 2 8, 2 tina
1.

owartoSci: 620.000, 00 zI
rcdzaj zabudowy: budynki go spodarc ze
tytulprawny: Akty notarialne, Rep.A:

Nr IO52/98, I254/2008'

5gI4/2002, zalas/zooz, 2881./2oOI, g'72/2001", 3OB /2010, 3581/201-0,
43I/20!3, 3925/20l-5, 3g:t/20!5, 4115/2015, 7548/20L'l - malze6ska
wsp6Ino56 majatkowa
Ztigotytulu osi4gn4lem('tam) przych6d i doch6d w wysokoSci:
ptr!"ftOa - 50"0 . bOO, bO zL-, doch6d - 250. 000, 00 zI - malzef ska
wsp6Ino56 majatkowa

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: nie dotYczY
o wartoSci: nie dotYczY
tytul prawnY: nie dotYCzY

IIL

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b pra'wnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczqtakie osoby-naIezy poda6 liczbE i emitenta

1. Posiadam udzialy

udziaNow:

nie dotyczy

..........

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni?

10%o

udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy """""

Ztegotytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-naleZy podad liczbq
dotyczy ..........
udziaN6w:

nie

0 zli emitenta

IV.

w sp6trkach handlowychzudziaLem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbior"6*, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale|y poda6liczbq i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ria+trnzrr
(ru L'y!. zy
-.i ^
IIJ-e

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZ

I0 % akcji w sp6lce: nie doty czy....,......

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcji:

Z

0

zL

handlowych- nalely podai liczbg i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

O

zl-

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j maNZonek, z vtylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawrlej, jednostek samorz4du
terytoriainego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetngu - nalely podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
l^+,,^,r,
^ (.ro
-..:
nl_e
vyczy,,.,,,,

vr.
1

. Prowadz g dzialalnoS6 gospodar cz4

dziaNalnofici):

nie

(nale|y podai formg prawnQ i przedmiot

dotyc zy..

- osobiScie

nie dotyczv .........

- wsp6lnie

zinnymi osobami

nie

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

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

0

zL

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziaNalnofici (nalely poda6 formg prawnq i przedmiot dziaNalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie

nie doty cty...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zL

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

czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : n i

nie dotyczv

e do t v czv ........'.

nie dotvczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

dotvczv...........

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

0 zI

VIII.

Inne dochody osi4gnigte ztyiiluzatrudnienia lub innej dzialalnofici zarobkowej lub zai96, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuitdego tytulu:
1. dieta radnego - 5.655'48 zI2 doo*atrr uniine - 31-.721 ,92 zI
3. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Pfus 5.000r00 zL

- mal2ehska wsp6fnoSi

maj4tkowa

rx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zhotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda1 markg, model i rok produkcji):

rok produkcji 20II,
VW Passat, rok produkcji 2008,
Skoda Fabia, rok produkcji 2014,
Ciagnik rolniczy Deutz-fahr Agrolux 410, rok produkcji
- malzefiska wsp6lnoSi maj4tkowa

Mercedes Benz,

2076

X.
Zobowi4zania pienigzne o wartosci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty
poayczki oraz warunki, na j akich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokoSci .

i

Kredyt w Banku BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o. na zakup ci4gnika
rolniczego Deutz-fahr Agrolux 4IO, rok produkc;i 20I6, w wysokoSci
101.475,00 zI-. Umowa zosLala zawarLa 01 .04.2077r ' na 36 miesiecy,
placona kwartal-nie. Od stycznia do grudnia zostaly splacone cztery
raty po 8.559,29 zL czylt 3423'1,16 zL. Do splaty pozostala kwota
50.588,26 zI-.

Krorlrrt w Bankrr sn6lri zi c1 r-zvm \^7 si erarlzu O/Wr6blew na zakup
mieszkania. Umowa zavtari-a dnia 18.09.2011 r. w kwocie I76.150r00 zL
na okres 1BO miesigcy tj. od 18.09.20L1 r. do 15.09.2032 r. Kredyt
nlaeonv w ratar-h mi esi er:znvch T,asfala sntracona kwota 18098r 28 zL
(I2 ral z odsetkami) . Pozostale zadLu2enie to 158.65I,'12 zI-.
- mal-Zenska wsp61no56 maj4tkowa
I\!EUy
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PouryLsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za p o danie ni eprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi karu p o zb awi eni a wo lno 5c i.
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