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(mieJscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj'lca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i
zupetnego wypetnlenia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nle znajdujiil w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba sktadajetca oswiadczenie obowi'lzana Jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych
sktadnikow maj"tkowych, dochodow i zobowi'lzan do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku objt:tego
matiensk<t wspolnoscict maj<ttkowil.
4. OSwiadczenie 0 stanie majiiltkowym dotyczy maj'ltku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie 0 stanie maj'ltkowym obejmuje rowniei wierzytelnosci pienieine.
6. W czt:scl A oSwiadczenia zawarte sCI informacje jawne, w czt:sci B zas Informacje niejawne
dotyczetce adresu zamieszkania sktadajetcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomoSci.
CZ~SCA

Ja, niiej podpisana Wiestawa Witaszek rod. Stanczak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26 .09.1972r. w Miszewie B
sprzedawca - Przedsit:biorstwo Produkcyjno-Transportowe "Okruszek" GCjsocin
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(miejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz . U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzCjce w sktad matienskiej
wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr~bny:
I.

Zasoby pienieine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 52.000,00 zt

- srodki

pieni~ine

zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
......... ........... .. ................... ...... na

kwot~:

/1

-.:.. cyy~~

..................................................... ....................................... ..... .

A .

II.
1. Dam 0 pawierzchni : 50 m2 a wartosci: 200.000,-zl
tytul prawny: wsp6twfasnosc
2. Mieszkanie a powierzchni: nie datyczy , a wartosci: ... ........ ... ....... ..... ..... .......... .................. .......... .
tytul prawny: ...... ............... ............................................................. ....... ..... ............... ............................. .
3. Gaspodarstwo ralne:
radzaj gaspadarstwa : nie dotyczy, powierzchnia: ............................ ........ .... .. .
o wartasci: ... ........ ...................... .................. ... .................................... ................. ... ..................................
rodzaj zabudawy: ................. ............. ..... ............. ......... ......................................................... .................. ..
tytul prawny: .............. ............. ... ........................... ................. .................... ....................................... ...... .
Z tego tytulu asiqgn'llem(~Iam) w roku ubieglym przych6d i dach6d w wysokosci: .. ...................... ...... ..
4 . Inne nieruchamaSci:
- dziatka na kt6rej stol dam 0 pow_ 0,13 ha - wspDtwtasnosc

tytul prawny:

Ill.
1.Pasiadam

udziaty w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestnicz~ takie asoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow:

lub

przedsi~biorcow,

- nie dotyczy

udziaty te stanowi q pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6ke: .. .. .......... ..... .................................. ........ .

Z tega tytutu

asiqgnqlem(~Iam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .....................................................

2. Pasiadam udziaty w innych spotkach handlawych - naleiy podac 1iczb~ i emitenta udzial6w:
- nie dotyczy

Z tego tytulu

osiqgnCltem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. .. ........................................... ..

IV.

1. Pasiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych as6b prawnych lub przedsi~biarc6w,
w ktorych uczestniczq takie osoby - naleZy podac liczb~ i emitenta akcji;
- nie dotyczy

akcje te stanowi q pakiet

Z tego tytulu

wi~kszy

osiqgn~lem(~Iam)

nii 10% akcji w sp6ke: .............................................................................

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....................................................

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podac
- nie dotyczy

Z tego tytulu

osi~gn<llem(~Iam)

liczb~

i emitenta akcji :

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ............................................... .. ..

/Itt

•
V.
Nabylem(am) (nabyl moj mationek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~puj<lce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od
kogo:
- nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnC] i przedmiot dzia/alnosci):
- nie dotyczy
- osobiscie .......................... ..... .......... ............... ............ .. ........................ ... .. ............................ ...................... ....... .
-wsp6lnie z innymi osobami ........ ................ ......... ... ............................ ............................ .. ....... ...... ..... ............

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~tam)

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ............................ ... ..
pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) :
- nie dotyczy
- osobiscie ......... ...................................................... ........ ... ... ... ............................ .. ..................... ... ........ .......... ...
2. ZarzCjdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem

- wsp61nie z innymi osobami ......... ... .... .............. ......... ............. ............ ... ...... ... .. .. ............ ..... ...... ... .. .. ..... .
Z tego tytulu

osiilgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... .... .............. ... .. ......... .... ..... ..

VII.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki) : nie dotyczy
- jestem czlonkiem zanqdu (ad kiedy): .............. ... .... .. .................. .... ... ............. ..... ..... ........ .............. .... ..
- jestem czlonkiem rady nadzarczej (ad kiedy): ..... ... ...... .. ....... ... ......... ............ ...... ... ...... .......... .... .... ...... .
- jestem czlonkiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): ....... ...... .................. .. .................. ...... ........ ...... .. ......... .
Z tega tytulu osiqgn<llem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysakosci: .. ..................... ............ ............ ..
VIII.
Inne dochody osiqgane 2 tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci 2arobkowej lub
kwat uzyskiwanych z kaidego tytulu:
- z tytulu zatrudnienia - 23 865,OO,-zl
- dieta radnego - 2.400,-zl

zaj~c,

z padaniem

•
IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0

warto~ci

powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy podac markE:, model i rok produkcji):
Seat Aihambra - 1999 rok

X.
ZobowiCizania pieniE:zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo,

- nie dotyczy

W

zWiqzku

Z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

