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Nowe Miasto, dnia 15 kwietnia 2020 r. 
I ' 	 • 

(miej!.Cowo~1 

UW3ga: 
1. 	 Osoba sktadaj<lca oswiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdct starannego i 

zupetnego wypefnienia kaidej z rubryk. 
2. 	 lezeli poszezegolne rubryki nle znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadaj<lca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosc poslczeg61nych 

sktadnik6w majCltkowych, dochodow j zobowi4lzan do maj'ltku odrebnego j majottku obj~tego 
maliensk.Qi wsp6lnosci .. maj<ttkow<l. 

4. 	 OSwiadczenie 0 stanie maj<ttkowym dotyczy maj<ltku w kraju j Zel granic ... 
5. 	 Oswladczenie 0 stanie maj'ltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienj~ine. 
6. 	 W cz¢sci A oSwiadczenia zawarte SCI informacje iawne, w cz-:ki B ZClS informacje niejawne 

dotyczitce adresu zamieszkania sktadaj<lcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomoScl. 

cz~St A 

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

urodzony(a} 26.09.1972r. w Miszewie B 
sprzedawca - PrzedslE;l:biorstwo Produkcyjno-Transportowe "Okruszek" Gitsocln 

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

(miejsce zatrudnienia, sta nowisko lu b funkcja) 

po zapoznaniu siE;l: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. paz. 1875), zgodnie z art . 24h tej ustawy o~wiadczam, ie posiadam wchod zqce w sktad matienskiej 
wSDolnosci majatkowei rub stanowiqce mo; majqtek odn:bny: 

Zasoby pieni~ine; 


- ~rodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 70.000,00 zl 


- srodki pjeni~ine zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

... ....... .. ....... ... ... ... ... ... ... .... .. .... na kwot~ : ... .... ... ... ... ... .. ... . 


http:maliensk.Qi


II. 

1. Dam 0 powierzchni: SO m2 a wartosci : 200.000,·zl 

tytuf prawny: wsp61wtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy , 0 wartoki: " .. ...... ... .. . . 

{ytul prawny: . .. ...... .. ..................................................................... .... . 


3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dOtyClV , powierzchnia: ........ ....................... ..... ... . 

o wartosci: .. ....... ... ....... ,......... . ...... .. ........ ........ ......... .. ....... .. ... .... ... ...... .... ..... .. ....... ... ....... .. ....... ... . 

rodzaj zabudowy: ....... ... ......... ........ ....................................................................................... ......... ... ..... . 

tytuf prawny: ..... ... ....... .. ... .. .... ...... .. .. ..... ..... ..... .. ........... . ...... .. ... .... .... ....... .. ......... . 


Z tego tytulu osi~gn<l:lem(l!lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : .. ...... .... ... .. ..... . 

4. Inne nieruchornosci: 

- dZlatka na kt6rej stOI dom 0 pow. 0,13 ha 0 warto$ci 20.000,-21 


tytul prawny: 

III. 


l.POSiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsil!biorcow, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - naleiy podac liczbl! ; emitenta udziafow: 

- nle dotyczy 

udziaty te stanowiCl: pakiet w il!kszy nii: 10% udzial6w w spotce: .............. . 


Z tego tytulu osi<lgn~lem(l!lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: ..." ................................. . 


2. Posiadam udziaty w innych spa/kach handlowych - naleiy podac liez~ i emitenta udziat6w: 
- nle dotyczy 

Z tego tytulu osiCl:gn<ltem(~'am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .. ............................................ .. . 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach hand\owych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorc6w, 

w ktorych uczestniczCJ takie osoby - naleiy podac Jiczbl! i emitenta ake;; : 

- nie dotyczy 


akcje te stanowiCJ pakiet wiE:kszy nii 10% akcji w spotce: ................ ... ...... ... ......... .... .......... .... ..... ....... .. ...... 


Z tego tytu/u osiCJgnCl:'em(I!'am) w rOku ubjeglym doch6d w wysokoSci: ............................. ...... ....... .. 


2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleiy podac liczb~ j emitenta akcji: 
- nie dotyczy 

Z tego rytulu osiCJgnCJfem(l!lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 



II. 

1. Dom 0 powierzchni : SO m2 0 warto~ci: 200.oo0,-zl 
tytul prawny: wsp6twfasnosc 
2. M;eszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy J 0 wartoSci : .. .......... ..... ........... ..... ......... .... ............. ... .. .. 

tytut prawny: .. ... ...... ... ... .................................................. .............................. ... .. ....... ... ............ .. . 

3. Gospodarstwo rolne : 
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy I powierzchnia: ... ..... ..... . .... ........ . 

o wartosci : ............................... ..... ........ .......... .......... ..... . . ............ ... . 

rodzaj zabudowy: ... ... .... .......... .......... .. ..... ...... ..... .... ........ ... ... . ............................... ...... ......... . 


tytul prawny: .... ........ ..... ............ ... ............ .... ............. .. ... ......... ..... .......... ....... ......... .... .. ......... .. ........ . 

Z tego tytulu Osii:lgn'llem(~lam) w ro ku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ......... ...... .. .... ......... . 

4. Inne nieruchomosci: 

- dziatka 001 kt6rej stoi dom 0 pow. 0,13 hOI 0 wartosci 20.ooo,-zl 


tytul prawny: 

III. 


1.Posiadam udziaty w sp61kach handlowych 1 udzialem gminnych os6b prawnych lub 


przedsj~biorc6w} w kt6rych uczestniczi:l takie osoby - naleiy podac liczb~ i emilenta udzial6w: 
- nie dotyczy 

udziaiy te stanowiq pakiet wiE:kszy nii 10% udzialow w spolce: .......... .... ........ .... .... ........... .... ............. . 


Z tego tytulu osii:lgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ............... ...... ................ ............. . 


2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy podat liczb~ i emitenta udzialow: 
- oie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : 

IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pnedsi~biorcow, 


w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podac IiczbE;: i emitenta akcji: 


- ole dotyczy 


akcje te stanowi q pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: 

Z tego tytutu osiqgnqlem(E;: tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : ... ...................................... ... . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczbE: i emitenta akcji : 

- nie dotyczy 

Z tego tytulu osjqgn~lem(~tam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: ......... ........ ................. ..... ......... . 




V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiq!k6w, komunalnej osoby prawnej tub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia j dat~ nabycia, od 
kogo: 
- nie dotyuy 

VI. 

1. p(Qwadl~ dzialalnost gospodarcz'l. (naleiy padac formE: prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

- nie dotyczy 


- asobikie ........ .... ........................ 


- wspalnie z innymi osobami ...... ..... ... ............. ......... ... .......... ............. .. ......... .... ........... . 


Z tego tytulu osjqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: .............................. . 

2. Zarz~dzam dziatalnosciO) gospodarczO) lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoki (naleiy podac form~ prawn<j i przedmiot dzialalnosci) : 

- nie dotyczy 
- osobiscie ..... ....... ............... .......................................... . 

- wsp61nie z innymi osobami ................................. .. 


2: tego tytutu osi<lgn<jlem(~lamJ w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ........ ... ........ ... ........ ... ......... .. . 


VII. 


W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .. .... ........ .... ........ ... .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................ .. 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) : ................................................................................. .. 


Z tego tytulu osiilCnctfem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ..... 

VII/. 


Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej tub zaj~c; z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 


- z tytulu zatrudnienia - 24 848,46-z1 


. dieta radnego - 2.8S0,-z! 




IX. 


Skfadniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pOjazd6w 


mechanicznych naleiy podac mark~, model j rok produkcji): 


Seat Alhambra • 1999 r 


X. 

Zobowj~zanja pieni~i:ne 0 wartosci powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 


warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, W zwiCiZku 1 jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): 


. nle dotyczy 


