OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

j-.t_

}vójta, zastępcy }vójta, sekretarza gminy. skarbnika gminy' kierownika jednostki
organizacyjnej gminy' osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wvdającej decyzje administracyjn€ w imi€niu
!1,óita III
20 04.20t l
(mieiscowość)

1'
2.
3.

(dnia)

osoba sk1adająca oŚviadczenie obowiązana

do zgodncgo z ptawdą Slalannego i zupehrego wypełnienia
'jest
kaŻdei z rubrlk'
Jeżeli poszczegóItre rubnlj ni€ znajdują w konklel)rvm przvpadku zastoso\ania. naleŻy typisać.. je dol}cz!"'
plzyna1eżnośćposzczesólnych skladnikó\ł
os()ba Składająca oś\łiadczenieobowiązal] a
'iest okleśliĆ
dochodó\Y i zobo\vjąŻań do nujątku odrębNgo i nlająlku objęrego nulŻeńsłą wspóhrością

'rlają*owych.
.ł'
5.

6

O.$ihJ- ericr,..Jrr""L. Jcr\ /\ r'rJ.il,.r\ l, I.r.?. jronr(J

oświadczenie mająlko$e obejmUe ró\nicŻ s.ielŻ}lelnościpienięŹne.
W cŻęściA oś\iadcŻcnia znwarte są inforn]acje'iawne. w części B zaś iDformacic njeja$,ne dotyczące adres
zanricszkania składaiącego oświadczcnie otaŻ n1ieisca po]ożenja ietuchonrości'

CZĘSC A
Ja. nizej podpisany(a).

...I)ANUTA PYSI(ATY

z.d. KIITA

(imjonł i nazwisko oml nazvisko rodowe)

u-od/oryi

:r) 0 1.00.

I

a5l rokLr...... u

...

BOROWIIJ.

llRZr\D CMINY W (ZARNEJ ul. DWORCOWA 6 ...p.o. kierowuik

ret'eratu rolnictwa

gospodarki uruntrrni i gospodalk i przestrzennej

(nriejsce zarrudnienia. stanolvisko lub lunkcja)

po zapoznaniu się z pr7episami usta\ry z dDia

2l sier'pnia

1997 l- o ograniczeniu prowaducnia działalności

Nl

Nr 1I3. poz' 7l5 i
Nrtó2'poz'll2ó.zl999r'Nr19_poz'48].z]o00l.NI2ó. poz. !06 oraz z 2002 r' NI lI.3.poz'981 iNr
2l4.poz' l806)omztlstawyzdnia8n]arca l990l.osamolząC]Żiegminnynl(Dz.!-J'z200Ir'Nrl42'poz'
153.poz' 127l iNr 2J4. poz'
l59l omzZ200]r'Nr23.poz'220.Nró2_poz'558.NrlI3.poz'984.Nl
gospodalczej przeŻ osoby pełniące fLrnkcje pllbliczne (Dz' U'

l06. poz' ó79. z l998

r.

l80ó). Żgodnie z art. 24h tei ijstawy oświadczalrr. Że posiadalrl rvchodząc€ w skład nlałŻeliskiej \VspóInośoi
nraiątko\\(j lub stanoNiące nlói nlająlek odtębn}':

I. Zasoby picniężne:
' środki pieniężne zglonadzone

W Walucie

polskiej:

.. '

l0'104.65 zł

_

środki pieniężrre zglonladzone w Walucie obcej:

..

'.. ' ... '. ' ...

nie dotyczy

_

papiery wartościo\e: nie dot}cz}'

.'.... na

II.

l'

2'
3.

4.

5'

6.

Do]n o powieŻcliniI
prawny: ...............

k\Ą,otę|

.'.nie dotyczy

niedotycz),''''..''.'''''.'''m2.owaności;nicdotyczy.,''.''.''''.''.''tynjI

Mieszkanie o powierzchni: '''50'5 n2, o waltości: 70'000 zł'' tytulpraw'iy|własuoścjowe'
lr.spółrł1aslrośctnałżetlska
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy. powievchnia: nie dotyczy.
o wartości: nie dotyczy todzaj zabudorłry:nię dotyczy.. ' '
t],tul prau,ny: ......nie dotyczy
Z tego tytlllu osiągnąłem(ęłam)w rol(u ubiegłym przychód i dochód w wysokościl .''''''''.'''
llrne nięruclronrości: polvierzchnia: nic dotycz}_
nie

dotyczy o wa

ości:

tytuł prawnyl '..nie
dotycz) . .. ..

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Lldział)'tę statro\ł'iŻl pakiet ttiększy niż l0% rrdziałórr' u' spólce:

.,.......nte
dotyczy,...
Z teeo tytułu osiągnąłem(ęłan)W loku ubiegłym dochód w rł'ysokości:''.''

'..'.' '.

l

l1

'''.'.-

'.

w.
Posiadarrr akc-je rv spólkaclr handlorł'ych - nalez'v podać liczbę i cnitcnta akcji:

....... ..nie

doryczy.................

akcje te stanowią pakiet Większy niż l0% akcji W spółce|

.........nie
do15i2y ................
Z tego

t,"_ttllu

osiągnąłem(ęłam) \ł foku ubiegłym dochód 1ł' \łysokości:niedotyczy

Nabylern(anr) (nabył rrrói małżonek. Z rl}lączeniellr mięnia plzynależnego dojego lnaiątku
odrębnego) od Skalbu Palistwa. innej państworvej osoby prawnej jednostek sanrorządtt
'

terytorialnego. iclr zu'iązkólv lub od konrunalnej osoby praw1ej następujące mienie- które
podlegało zbyciu w drodze plzctargu _ należy podać opis mienia idatęnabycia. od kogo: ''.''''..

...nie
doryc21 ... ... ..

.''.''.''nrę
dolyczy.................

VI.
1

.

Prowadzę dzialalnośćgospodarcząJ2] 1rrależy podać

Io

n])ę plawn ą i przed

nr

iot dzia]alnośc i):

' .. ' ' .

.........nie
dolycz)...............

'

osobiścierric

dotyczy.................
wspólnie z iunynriosobami nie dotyczy

Z tego t)tulu osiągnaJen(ęłan]) w roku ubiegłynr przychód i doclród
. . . . . . . . . . , . nie dotyczy

rv wysokośct:

.

2. Zarządzan dzialalnościągospodarczą lub jestem plzedstau'icielem' pełnomoc]likiem takiej

działalności(rraleŹy podać fontę prawną i pzedmiot dzialalności):
- osobiście. ' 'nie dotyczy

'.
I

' '

.

-

wspólnie z innynri osobami nie dotyczy

':'::j:']::::l*:1':."1:]i:]':::::'::1l"oo":,"5''*''"kości:''

VII.
l

' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spó]ki)|

Nie dotvczv

-

' '' ''

. ,

'

-

' ' ' ' ..

jestem członkiem zaEądu (od
Lredy':...nie. .doLlcz; ...........

_

jesten człoDkiem l?dy nadzorczej (od kiedy):......nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ' '.nie dotyczy

z

-''

tego t),tufu osiągnąlenr(ęłam) rł. roku ubiegłynr dochód w w7sokości:

. . .

r'ric

dotyczy

2' W spółdzjelniacllI nie dotyczy

_

jestem cŻłonkiem Zarządu (od kiedy): nic dotyczy

_

iestem członl(iem ndy nadzorczejl]l

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)|

1oc]

kiedy): ' '.Die dotyczy

' '' ''

'nie dotyczy

ł

z
.

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

'.ńie dotyczy

'V

loku ubiegłym dochód W Wysokości| .'.'..''......'..'.-'.'..''..'

3. W t'uudacjach prowadzącyclr działalnośćgospodarczą:

Nie dotyczy

-

jestem członkiem zavqdu {t'd kiedyl:

nie dotyczy

_

jeslęn człoDkiem rady nadzorczej
nie dotyczy

-

(od kiedy): .. '.. '..

'

'...

jestem członkiem komisji rcwizyjnej (od kiedy):.-...
nje dotyczy

Z tego tytułu osiągnąleDr(ęłulrr) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ''...''.''.'.''.''.'.'''''..''
...Die dotyczy

VIII.

dzialalności zarobkowej lub zajęć. z
podanien kwol Llzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienia 76'448'l0
z tlnrów zleceDia 2'662.55
świadczenie lodzin[e zZUs
3.]19.94
dieta
3.680.00
dieta z
328,00
Inrre doclrody osiągane z t!'ttllu zatnldnierria lub innej

sołtysa
BSR
dywidenda BSR

:

19,00

IX. Składniki rnienia

ruchomego o wartości pow},żej 10 000 zloty'ch (u,przypadku pojazdów
l]rechanicznych nalcŹy podać nrarkę- tltodel irok produkcji)|

I

X. Zoborriązania

pieniężne o rr'artości porv} Żej |0 000 Zlot!'clr. rl t},ll] zaciągnięte kled!'t)'_ i
pożyczL<i olaz r'vil urrki. na jakich Został}' Lldzielotre (rlobcc kogo.l zlviązkLl z.jakim zdarzenienl.lv
iallcj s1rokości1:

1

t,

cZĘŚC B
^dles

zanrieszltania osoby sk]adającei ośWiadczenie:

Mięjsce Polożenia liieruchomości wymienionycl

s):

2.
4.

Powyzsze oświaclczel1ie skladam świadomy(a). iŹ na podstalvie ar't.233 5\ l Kodeksu lialnego za
podarrie n!eprawdy lub zatajenie pra\ł'dy glozi kala pozba\'ielria wollrości.

l

ll Niewłaścitleskteślić

|2| Nie doNczy dzialah]ości \YyhYólczej !v rolnic(]vie \v zakresie plodukc.ii loślilr.rcj

zakresie gospodalstwa rcdzinnego
IJI Nlc dol\(z. lJd lLldŻolcz\ch 'poldŻlelnl

i

ZlvieEccej. w fonnie i

nl.!7lan'o$\ch

lnŃE osoeowEl
l"pńińŃr-'

cnnonnnrl

