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Uwaga:

1' osoba skladaj4ca oswiadczenie
i zupelnego wypelnienia kazdej z

2'

obowi qzanajest do zgodnego

rubryL

Jet'eli poszczegdlne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad ..nie dotyczvD.

prawil4rstarannego

w konkretnym przypadku zastosowania,

3.
4.

z

okreslid prrynateino5d
zobowi4zari do maj4tku
4tkow4.
oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotycry mai4tku
w kraju i za granic4.

5' oswiadczenie

o stanie maj4tkorvym obejmuje r6wniez
wierrytelnosci pienigine.

6' w czgsci A oswiadczenie

zawarte s1 informacje jawne, w czgsci B zasinformacje
niejawne ilotyczqce adresu zamiesztania snaial"ftego
oswiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomo5ci.

cznsc a
la,ru2ejpodpisany(a),Jolanta Wojtysiak, Masina
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

26.0L.1,978r. w osLrowie Wielkopotskirn

gospodarstwo rolne

- rolnj-k,

Radna Gminy Wr6b1ew,

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

si
izoti,poz.l875
sklad malzeriskiej
po zapoznaniu

z

dnja

zart.24
lub stan

zie gminnym (Dz. u.
w

osiadam wchodz4ce

n(,

I.
Zasoby pienigZne:

-

srodki pienig2ne zgromadzone
wsp61no56 maj4tkowa

w walucie polskiej: 50.000,00 zr

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartoSciowe!
.

II.
1.

nie

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

nie dot yczy
nakwotg:

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

Dom o powierzchni: 200 fr2,owartoSci: 350.000,00 zL
t)rtul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr IO52/gg

maj4tkowa

t*,o
nr 5540/20I

2.

mal2efiska

chni: 43

mal2eriska wsp6lno66

o,

3.

rodzaj gospodarstwa: go spoda r s two o
96 lno ro
o wartoSci: 620. 000, 00 z!.
rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze

lne, powi

: Nr 1052/98, 1254/2OOB,
9'72/200r, 308 /2070, 358\ /2010,
4775/20]-5, 7548 /201,7 - matZertska
ztego t)'tulu osi4gnqtem(Elam) w roku ubieglym prrych6di doch6d
wysokosci:
- 400.000/00 zr, doch6l-- zoo.ooo,oo zL - wmalzenska
wsp61no56 majqtkowa

przych6d

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

III.

1' Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych-z.udzialemgminnych
os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w,

tdziatr6w:

nie dotyczy

w kt6rych uczestnicz4 takie osoby ;;r"typoda6 liczbgi
emitenta

..........

udzia|ytestanowi4pakietwi9kszyil2|0%udzial6wwsp6lce:niedotyczy..........

il;;;rr.,iltrs"e#i;t -) ;."#ily-

;#il;il;;i,

;' ;;

ud.zia*, w innvch sp6lkach handlowych-;;r"rypodai
liczbg i emitenta
' ,T:l$
udzial6w:nie dotyczy

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

0 zr

rv.

l'

handlowychz-udziaremgminnych os6b prawnych
lub
uczestriczqtakie osoby
poda6liczbg
i emitenta akcji:
-nareiry

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntz r0

% akcjiw sp6lce; nie dory c.,y...........

Z tego t'ltulu osiqgn4lem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d
w wysoko.ci:

2

Posiadam

akcji:

z

0

zr_

*:j: * innych sp6lkach handrowycr, -,"ir"y podai liczbg i emitenta

nie dotyczy

tego tytutu osi4gnqlem(elarn) w roku ubieglym doch6d

w *yrot os"i, o

zL

v.

w.
l. Prowadzg dzialalnosi gospodarcz 4 (narezy
dzialalnoSci): nie dotyczy..
- osobiScie nj_e doty

czy

poda6 formg pra\Mnq

i przedmiot

.,.......

- wsp6lnie z innymi osobami

nie doty c2y...........

Ztego qrtuh osi4gn4lem(Elarn) w roku ubiegtym prryrtoa
i doch6d

':.
J
i
- osobiScie

nie

* *yrotos.i, 0 zr
pelnomocnikiem

nie dotyczy

doty cty...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty czy ..........

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d
w wysokoSci:

o zL

VII.
W sp6lkach handlowych (nanua, siedziba spolki):

nie

-

jestem czlonkiem zan4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

nie

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

dory czy ..........

nie doryczy

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

doty cty...........

ztego t).tuIu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

0 zL-

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z Qrhrlu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej htb zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwany ch z kahde go t5rtufu :

1. dj-eta radneqo - 6.578,83 zl
2. doplaty unijne - 30.630,80 zL_
3. Swiadczeni-e wychowawcze z tytulu proqramu 500 prus - 10.000,00
4. Pomoc Unijna 86.000,00 zL.
- maL2enska wsp6lno6i majqtkowa

zL

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai maxkg, model i rok produkcji):
Mercedes Benz, rok produkcji 2011
VhI Passat, rok produkcji 2008,
Skoda Fabia, rok produkcji 20141
ci4gnik rolniczy Deutz-fahr Agrorux 410, rok produkcj L 2016

- malZefska

wsp61no56 maj4tkowa

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej l0 000 ztrotych,w tym zaciqgnrqtekredyty i
poiryczJ<t oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zw.ipku, z jakim
zdarzeriem, wjakiej wysokoSci .
Kredyt w Banku BNP Paribas Lease Group Sp zo.o. na zakup ci4gnika rolniczego Deutz-fahr
Agrolux 410, rok produkcji 2016, w wysokoSci 101.475,00 zl. Umowa zostalazawdfia
07.04.201h. na .36 miesigcy, placona kwartalnie. W roku 2017 zostaly splacone dwie raty po
8.559,29 czyli 17 .l I 8, 5 8. Do splaty pozostaNakwota 94.t25,42 zl..
Kredyt w Banku.Sp6ldzielczymw Sieradzu o/ Wr6blew na zakup mieszkania. Umowa
zawarta dnia 18.09.2017 r. w lavocie 176.750,00 zl na okres 180 miesigcy tj. od 18.09.2017 r.
do 15.09'2032 r. Kredyt placony w ratach miesigcznych. W roku 2017 zostala splacona kwota
4.506,97 (3 raty z odsetkami). Pozostale zadluzerue to 173.803.39 zr.
- malzeriska wsp6lno$d maj4tkowa

ii, (

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),rtnapodstawie afi.233 I Kodeksu karnego
$
z.apodanie nie prawdy lab zp'tajt.rrie prawdy grozi karapozbawienia wolno5ci.

Wr6blew, dn. 18.04.2018r.
(miejscowoS6, data)

