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Uwaga:
1.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleLy wpisad .,nie dotyczytt.
3.

4.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malZer[sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju

J. OSwiadczenie o stanie
6.

prrynale2no56

do maj4tku

iza granic4.

maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

W

czg5ci

cz4sc A
Ja,nrhej podpisany(a),

.folanta

Wo

j

tysiak,

Masina

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 2A.01.

1978r. w ostrowie wielkopolski-m

gospodarstwo rol-ne - rolnik,
Radna Gminy Wr6b1ew,

(miej sce zalrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22078, poz. 994 z poLn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad matr2efiskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone

,,^^^r
wJPUf

^^AA
rruDU

-+l-^,,^
^^ - qu^vwa
rrLaJ

w walucie polskiej: 150.000,00 zL - malzefiska

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

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy.,....,..

nie dotyczy

- papiery wartoSciowe:

. na

kwotg:

il:

nie

dotyc2y..,........

Domopowierzchni:200 m2, o wartoSci: 350.000,0O zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr 1052/98 - malzefiska wsp6lnoSi
maj 4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni:43,58 m2, o wartosci: 250. O0O, O0 zI
tytulprawny: Rep.A nr 5540/20L1 - malzefiska wsp61no56 maj4tkowa
1.

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: gospodarstwo og6lnoroIne, powierzchnia: 28 , 29ha
o wartoSci: 620.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze

notarialne, Rep.A: Nr 1052/98, 1254/2008,
5974 / 2002 , 3685 / 2003 , 288r / 200r , 912 / 2007 , 308 / 2010 , 358r / 2070 ,
431/2013, 3925/2015, 3977/2015, 4115/2015, 1548/2011 - ma?zet'rska

tytulprawny:Akty

wsp6lnoSc majatkowa
Ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) przychod i doch6d w wysoko6ci:

przych6d

- 500.000,00 zL,

wsp6lno56 maj4tkowa

doch6d

- 250.000,00 zL -

malzeriska

4" Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nj-e dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

ilI.

udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych tczestnicz4takie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta
udziaNow:

1. Posiadam

ni a

rlnf
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/oudziaNow w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai hczbg
udzialow:
dotyczv ..........

..........

0 zr
i emitenta

nie

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

/,

ry.
w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby -nale?y podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz l0 % akcji w sp6lce:

nie

doty cty...,..."..,

Ztego tl.tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbE

akcji:

Z

0

zL

i emitenta

nie dotyczy

tego tl.tulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mallonek, z v,ryLqczeniem mienia przynalebnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwryzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaNo zbyciu w drodze przelargu - naIe?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
ni'e doty czy.,... "..,..

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSd gospodarczq(naIe?y poda6

dziaNalno{ci):

- osobiScie

formg prawn4 i przedmiot

nie dotvc zv..

nie

dotv

czv

.........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

0 zL

dziaLalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
dotyczy
takiej dziatalnoSci (naleLy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

2. Zarzqdzam
- osobiScie

nie

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0

zL

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

nie

e

dot.yczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

do

t

y c 2y ...........

..........

nie dotyczy
nie

.......".

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

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

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoi;ci zarobkowej lub zajg(' z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

1. dieta radnego -

)

3.

6.232 | 5'7 zL
ine - 3L. j2j | 92 zL
6wiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500

Aan}:r-r-rni

- mal )af,s,ka

rnrsn6l

Pl-us 6.000r00 zl

no(6 maiatkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 1 0 000 zLotych (w przypadku poj azd6w
meChanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):
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- mal2efska wsn6l no(6 mei:tkowa

4I0, rok produkcj i

2016

X.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciEgnrgte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzk\,2 jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci
Kredyt w Banku BNP Parj-bas Lease Group Sp. z o.o. na zakup ciqgnika
,

rolniczego Deutz-fahr Agrolux 4I0t rok produkc;i 2016, w wysokoSci
70I.475, 00 zL. Umowa zostala zawarta 07.04 .2011r. na 36 miesigcy,
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raty po 8.559,29 zL czyLi 3423'7,16 zI-. Do splaty pozostala
50.588,26 zL.

kwota

Kredyt w Banku Sp6ldzieIczym w Sieradzu O/Wr6blew na zakup
mieszkania. Umowa zawarta dnia 18.09.2071 r. w kwocie I'16.'/ 50,00 zL
na okres 180 miesigcy tj. od 18.09.2011 r. do 15.09.2032 r. Kredyt.
placony w ratach miesigcznych. ZosLala splacona kwota 18098,28 zL
(I2 rat z odsetkami). PozosLale zadlu2enie to 158.65I,'72 zI-.
- malzefska wsp6lnoSi majatkowa

Powy?sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o dante nieprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi karu po zbawi enia wo lno Sci.

Wr6blew, dn. 25.04.20I9r.
(miejscowoSi, data)

