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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
..nie dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), Radomir Matysiak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzgny(a) 01 stycznia 1986 r. w Mławie
rolnik; Radny Gminy Stupsk i Sołtys

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z2OL7 r,poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

ll.
1.Dom o powierzchni:79 mz, o wartości: 40 000 zł

tytuł prawny: własność
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospoda rstwa : rol no-hodowlane, powierzch n ia ; 24,2l ha
o wartości: 610 000 zł.
rodzaj zabudowy: obora o wartości 370 000 zł, garaż o wartości 50 000 zł.
tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym: przychód 423 000 zł i dochód w wysokości: 65 000 zł.
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

lll,
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niżLO% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem
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2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nle dotyczy
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż I0% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

V.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.
\* 1. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotyczy
* wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem
2,Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

Vlll.'\, lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta Radnego - 6 615 zł; dieta Softysa - 1 8oo zł, prowizja Sołtysa -
96O zl, zwrot z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,,Poświętne" za prowadzenie księgi
rachunkowej -2OOzł.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OOO złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
ciągnik cLA As Axos 320 C rok produkćli2ot4 o wartości 150 000 zł;
ciągnik URSUSnC 385 rok produkcji t978 o wartości 30 000 zł;
beczkowóz rok produkcja2Ot2, o wartości 15 000 zł;
zgrabiarka rok produkcja20t2o wartości 10 000 zł;
prasa belująca CLAAS rok produkcja 2015 o wartości 110 800 zł
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