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Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj<lca o5wiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawd<1" starannego i 

lupetnego wvpetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki "ie znaJdujee w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaJetca oswiadczenie obowiqzana jest okreslii: przynaleinosi: poszczeg61nych 
sktadnik6w majoiltkowych, dochod6w Izobowl<tzan do maj<ttku odn:hnego i maj'ltku obj~tego 
matienskCl wsp6lnosci .. majiltkowCl. 

4. 	 OSwiadczenie 0 stanie majOiltkowym dotyczy majiltku w kraju i za granicq. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym obejmuje r6wnlei wierzytelnokl pienj~ine . 

6. 	 W cze~ci A oswiadczenia zawarte set Informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne 
dotycz~ce adresu zamieszkania sktadaj'lcego oSwiadclenie oraz mlejsca potoienia 
nieruchomosci. 

cz~st A 

Ja, niiej podpisana Wiestawa Wit41szek rod. Stanczak 
(imiona I na zwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzany(a) 26.09.1972r . w Miszewie B 
sprzedawca - przedsi.;:biorstwo Produkcyjno-Transportowe 1I0kruszek" GetsOcin 

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

(mlejsce zatrudnienia. sta nowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z2017 

r. paz. 1875 ), zgodnie z art . 24h tej ustawy o5wiadczam. ie pasiadam wchodzqce W sktad matiensklej 
wsp6lnoSci ma jatkowej lub stanowiqce m6j majq tek odrebny: 

I. 

Zasoby pienieine: 

- srodki pienil::ine zgromadzone w walucie potskiej: 54.800,00 zl 


- srodki p ieni~ine zgramadzone w walucie abcej: nie dOtyczy 

- papiery wartosciawe: nle datyczy 

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




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 50 m2 a warto~ci: 200.000,-zl 
tytut prawny: wspotwtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci : ...... ..... .......... .............. ... .... .. .. .. ..................... . 

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

3. Gospodarstwo ralne: 
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierlchnia: ..... ....... . ......... ... . 
o wartosci : ... ......... ............ .. ................... ... ...... ................................... ...... ..... . ... .. .. .............. ..... . 
rodzaj zabudowy: ............ .... .. .. ..... .... .... .... .. ... ................................. . .... .... .................... . 
tytut prawny: ...................... . ..................... ... ....... .. ..... .. .............. .. ... ....... ... ..... ..... .... ... .... ...... ..... . 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoki : .......... ......... .... .. .. .... . 

4 . Inne nieruchomosci: 

- dziatka na kt6rej stoi dom 0 pow. 0,13 ha 0 wartoSCi 20.000,-zl 


tytul prawny: 

III. 


1.Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych l udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w. w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy pod at liczbE: i emitenta udziatow: 

- nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wie:kszy nii: 10% udzial6w w sp6lce: ........... .................................. .. ... ..... .. . 


Z tego tytutu osiqgnqlem(E:tam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci : .. , .............. ..................... ...... ....... . 


2. Posiadam udzia/y w innych sp61kach handlowych - nalei:y podac liczbE: i emitenta udzial6w: 
• nie dotyc:zy 

Z tego tytutu osiqgnqlem(e:tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci : ...... ...................... .......... .. 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorCDw, 
w ktorych uczestnicz<j takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 
• nie dotyczy 

akcje te stanowi't pakiet wiE:kszy nii: 10% akcji w spotce: ........... .. .......... .............. .. 


Z tego tytulu osiqgnqtem(e:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... ......... ..... ...... . , ................... . 


2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalelY poda, Ijczb~ i emitenta akcji : 
- nle dotyczy 

Z tego tytulu osi;gn;lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokolcio .............................. ....... ....... .....IJ 

/l4f



V. 
Nabyfem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maj~tku 

odrE:bnego) ad Skarbu Par'istwa, lnne; panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzildu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub lwiqzku metropolitalnego nastEilPujqce 
mienie. kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE: nabycia, ad 
kogo: 

- nie dotyczy 

VI. 

1. ProwadlE: dzialalno~c gospodarczq (naleiy podac formE: prawnq i przedmiot dzialalnosci): 
• nie dotyczy 
- osobiscie .................... " ......................... ................... .... ...................... .. .......... .. ........... ... ......... ... ........... . 


-wsp6lnie z inoymi osobami .. .......... .. .......... ........................... ............. ... ........ ................ .......... ... ............... . 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoki ; .. ....... ........... ............ . 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dziatalno~ci (nateiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : 

• nie dotyczy 
- osobiScie ......................................................................................... .. 

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


Z tego tytutu osiCjgnqfem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysoko~ci: ... .......... .. .... . 


VII. 


W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki) : "ie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzCjdu (ad kiedy): ..... ... ........ .... .... ........ ...... ... .. ................. ..................................... .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ........................................... ... ............... " ... .... ... ,... ...... .. ,. 


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(~fam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci : .. ...... ..... ........ ... ........ .. .. .. 


VIII. 


Inne dochody oSi,u:ane z tytulu latrudnienia tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajE:c, z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 


- z tytulu zatrudnienia - 28.065,82-zl 

- dieta radnego - 3.000,-zl 



• 

IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 


mechaniclnych nalezv padat mark~, model i rok produkcji) : 


- samoch6d NISSAN Qaschgac rok .produkcji - 2012 


X. 

Zobowiqzania pieniE:ine 0 warto~ci powyiej 10000 zlotych, w tym laci~gni~te kredyty i poiyczki oral 


warunki, na jakich zosta'ly udzielone (wobec kogo, w zwi<1zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosCi): 


- nie dotyczy 



