Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk"

Z. Je2eli poszczeg6lne rubryki

nie znajdujQ w konkretnym przyp^dku zastosowania,

naleiry wpisad .,nie dotyczY".-

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii

a

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4'
4.

do maj4tku

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienip2ne"

6.

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B za5 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

W

czpsci

A

CZ4SC A
Ja,nilejpodpisany(a), Jolanta

wojtysiak,

Masina

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 26" 01.1978r

" w ostrowie Wielkopolskim

gospodarstwo rolne - rolnik,
Radna Gminy Wr6blew,

(miej sce zatrudnie ni a, stanow isko lub funkcj a)

po

zapozrp1niu sip

z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz'

U.

z20I5r.poz. 151S,zp62n.zm.),zgodniezart.24htei ustawy otiwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZefskiej wsp6lno6i rnaj4tkowej lub stanowi4ce ni6j majqtek odrqbny:

J

{d

I.
Zasoby pieniEZne:

-

Srodki pieniqzne zgromadzone
wspolnos6 majatkowa

w

walucie polskiej: 45 . O0O, OO

- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartosclowe:

malzehska

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

nie dotyczy

. na

ii.

zL -

kwotq:

nie

doty c2y...........

Dom o powierzchni:20O m2, o wartoSci: 350.000, OO zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr IO52/98 - malzehska r^rsn6t nn(6
maj qtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie do Lyczy m2" o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doI-yczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go s poda r s two o 96 1 no ro I ne, powietzchnta: 21, 61 41 ha
o wartoSci: 60O. OOO. OO zL
rodzal zabudowy: budynki gospodarcze
tytul prawny: Akty notarialne, Rep.A: Nr IO52/98, I254/20OB,
1"

59I4/2002, 3685/2003, 2BBI/200]- , 912/2007, 308/2010, 35BI/2010,
437/2013, 3925/2075, 39LI/2015, 4715/2015 - malzefiska wsp6lnoSi

maj 4tkowa
Z tego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

przychod - 300.000,00 zI, doch6d - 100.000,00 zL - malzehska

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

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestmczqtakie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w:
ni o r'lnf \ta7\l

udzialy te stanowiqpakiet wipkszy niz 10oh udzialow w sp6lce:

nie

doty czy ......".........,..

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych
udzialow: nie dotvczv ..........

- nale2y podad liczbg i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: O zL

ry"
w sp6lkach handlowychzudziahem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nalely podai liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
-l
IIIC ^

l^!.,^-.,
TU LYVLV

akcje te stanowi4pakiet wigkszy

niz I0 % akcji w sp6lce:

nie doty ctv........'..

ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleZy podai hczbE

akcji:

Z

0 zL

i emitenta

nie dotyczy

tego tytuiu osi4gnqtrem(qtam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

0

zL

V"
Nabylem(am) (nabyl moj maNzonek, zwyNqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu_ nale|y podad opis mienia i datE nabycia, od kogo:
^
-l
IL-LE

l^!-.^-.,
LIULVUZV.,.....

VL
1

. Prowadz

g dzialalnoS6

dzialalno1ci): ni
- osobiScie

go spo dar czq

(nale|y

po

da6 formq plawn4

i przedmi ot

e dotyc z y..

nie dotvczY

.........

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

0

zL

2. Zarzqdzam dziaNaInoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiejdzialalnoSci (naleLy poda6formqprawneiprzedmiotdziaLalnolci): nie dotyczy
- osobiScie

nie

dotvczv..,........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy ..........

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

ft'{

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy

-

jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- j estem

nie

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

nie dotyczy

czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) : ni

e

do

.........

ty cly...........

Z tego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

0 zL

VIII"
Inne dochody osi4gniEte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq(, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytutru:
1 . diet-a radneqo - 6. 36,28 zL
2. doplaty uni jne - 33. 63'/ ,49 zL
B

-

m:lio16slr:

rrqnAl-^64
..

-po-Lnosc

m:i:1-lzn
ilrdJ
4LKOwa

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podai markE, model i rok produkcji):
VW Passat, rok produkcji 2003,
VW Passat, rok produkcji 2008
'--;-+1-^
wspo-Lnosu jttdJ4LKOwa
ma nzensKa .,-^^1^^AA
- *^a;^*^t-^
X"
Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnrgte kredyy i
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku,z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

ft

PoWLsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nie prawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 2I.04.2016r.
(miejscowoSi, data)

