
BlURo RADY GMlNY STUPSK

oŚWlADczENl E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Olszewo - Borzymy, dnia 18 grudnia 2018r,
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. JĆiei poszczególne ruuryti nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ

.,nie doWczv".
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnYch skła_dnikórr- 

majątkowychl 
'dochodów i zobowiązili oó majątku oórębnego i majątku objętego małŻeńską

wspólnością majątkową.
4. oświadczenió o śtinie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą. 

_

5. Oświadczenie o stanie maj{trowlm obejmuje również wiezytelności pieniężne,

Ó. w częsci A oświadczenia ziwań są iniormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie Óraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

czĘŚĆ A

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

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

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz. U,z2017 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: ąie dotyczy

II.

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

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

tytuł prawny: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospoda rstwa : rolno,hodowlane, powie rzch n ia : 24,2l ha

o wartościl 510 000 zł.
rodzaj zabudowy: obora o wartości 370 000 zl, garaż o wartości 50 000 zł.

tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym: przychód 395 OOO zł i dochód w wysokoŚci: 60 000 zł.

4.1nne 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 niż !O% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem



2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie 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 niżL0% akcjiw 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 doĘczY

7tegotytułu 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 dOtYczY

- osobiście nie dotyczy

- wsPólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie osiągnąlem

ż.Zarządzamdziałalnością 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
Ztegotytułu osiągnąłem(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 doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąlem

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta Radnego - 6 6L5 zł; dieta Sołtysa - 1650 zł, Prowizja SoĘsa -
768 zl, zwrot z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ,,Poświętne" za prowadzenie księgi

rachunkowej -2OO zl.

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 produkcja 2OL4 o wartości 150 000 zł;

ciągnik URSUSnC 385 rok produkcji t978 o wartości 30 000 zł;

beczkowóz rok produkcj'2Ot2, o wartości 15 000 zł;

zgrabiarka rok produkcja2ot2 o wartości 10 000 zł;

prasa beluiąca CLAAS rok produkcji 2015 o wartości 110 800 zł

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ].O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):



Kredyt Młody rolnik - 116 ooo zł w BS Mława na rozbudowę obory; Kredyt fabryczny na zakup ciągnika w

kwocie 36 114 zł w PKo LEAS|NG w Warszawie; Kredyt AGRoLlNlA w kwocie 101 000 zł w BS Mława;

Kredyt klęskowy w kwocie 23 600 zł w BS Mlawa

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności, 
ł" ,, ,i li l ,.

Olszewo - Borzymy, dn. 18 grudnia 2018r. ,l!.)..XŻ.'.:1..:ł......!'...+.u."*'

(miejscowość, data) (podpis)


