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wóita' zastępcy Wójta, sekretarŻa gminy, skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gńiny'
osoby zaŻądzającej iczłonka organu zarŻądzającego gmlnną osoDą Prawną

oraz ósoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

.''Pl7łbolótl, dnia .28.04.20l2r'
(nrie]scowość)

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2'Jeżeliposzczególnerubrykinieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastosowania,naleźywpisać,'niedotvczv'''

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreslic pflynależnośc poszczególnych składników mająt_- łiivJn' J."ióóii* i iobowiązań do ńajątki' odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_

jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje róWnieżwierŻytelności pieniężne'

6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje ni€jawne dotyczące adresu

zami;szkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A

Ja n zej podpisany(a) .. Danuta Pyskaty z .d Klla

(m ona jnazwisko oraŻ nazwŃko rodowe)

L-oololy\dt r'ocl o_,, "' O Oq I954' w Borow'.

Użąd Gm]ny W czalnej p o Kierown k Referatu Ro]n]ctwa Gospodarki Gruntam l Gospodarki Przestrzenne

(m]ejsce zat' dnjeńia, stańÓwisko ]ub funkcja)

po zapoznanlu slę z peep sam ustawy z dnia 21 sierpn a 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dz]ałalnoŚci qo_
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""po 
ności maj4kowej lub stanowiące mó] majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięŹne - środki pienlężne zgromadzone W Wa]ucie poLsk ej] ''nie dotycŻy

środk] pienięŹne zgromadzone W Walucie obce] ''nie dotyczy

_ pap ery wai(ościowe: ' ''nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

.

1 Dom o powlerŻchn]:' '. .' '.m2,owańośc:' '"'
2 Mieszkanie o pow]erzchnj: 505 ''m'?oWańoścl 100'00000zl

prawny: . W]asnośc]owe Wspóhłłasność małżeńska

3 Gospodarstlvo rolnel

tytul prawny :nie dotyczy

''. . tytuł

i.
Ą

rodzaj gospodarstwa |'. 
' 
n e dotyczy ''. powieŻ chnia|'""'nie dotyczy



o wańoścl: n]e dotvczy

rodzajzabudowy: ''. .nie dolycŻy'

tyluł prawny: ..nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku Ubiegłym pŻychóc] i dochód W Wysokości: nle dotyczy

4' Inne nicruchomośoi:

pow]eŻchnia: n]e dotyczy

o wartośc: nie dotyczy

tytuł prawny - nie dotyczy

t,

Pos adam uc]zia]y W spÓłkach han(] owych _na eŻy podaó Liczbę ern lenta udziałóW]

N e dotyczy

udz ały te stanowią pak!elWięksŻy n Ż 1o% udzia]óW w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ełarn) W roku ubjeg]ym dochód W Wysokości: n]e dotyczy

Posjadam akcje W spółkach handlowych _ naleŻy podac iczbę l emitenta akcj]]

Nle doiyczy

akcje te sta now ą pakiet Większy niż 1 o% akcj W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości

Nle dotyczy

\aovlem(aT) {raoyl nó rallorel' 7 /ytącze' en n"'en a ozv1aeŻ1e9o oo 'eoo 
-_]a'aTPu odleonFoo] oo S\alb-

Panslwa n_ej paĄŚt\,vo,/r'e| osoo/ p'o*""' ]Jo'lo''"i ' 

'uło'Ęo.l '"1'óna'.r"!o' 
rcl żwlaz|on |'b oo lo-u1a"le'

osoby praw'e| naslepuja(F m F_ e' 40'e poo'Ęiólń,"i_ * o'oóze przera'gl - ra'ezy oooa_ opi'

m enia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

1. PlowadŻę działalnośÓ gospodarczą'?(należy podaćformę prawnąiprzedmlot dŻiała]ności): nie dotyczy

_ osobiście nie dotycz-v

wsoolnte z lnnym osobaml n e dotyczy

ź"u|g" iy,"r" iś ąrń".iełam) W loiu UbLegłym prŻychóC] i dochód W wysokości nie dotyczy

) ZaŻadzam dziaialnością gospodarcŻą lub jester' prŻedstaw cjelem' pe]nomocnik]em takjei dŻiałaLnośc] (naleŻy

poJ"i tJ'.ę p'a'nąi przedmiot dz]ała]nośc: nie dotycŻy

osobiścię nię dotvczy

wsoolnre z lnnymi osobam nle dotyczy

:-#il ffi; ;;łaem(ełam) W roru ui]iegłym przychód i dochód W Wysokości :nie dotyczy

1. Współkach handlowĄ/ch (nazwa' s]edŻiba spółki): n]e dotyczy
l1

A



- jestem członk]em zarządu (od kledy)] nle dotyczy'

jestem cŻłonkiem rady nadzorcze] {od k]edy): Nie dotyczy

_ jestem członklem komlsji rew]zy]nej (od kiedy) nle dotyczy

Z.egoL/t"jllos'ą!^ajprrlęldr'^-olul'o'eo|/noochÓd\ł'Ąvso'os'l'ledoly^zv
2 W społdz elnlach nje dotyczy

iestem członk em zarządu (od kledy)' nie dotyczy

jestem cz]onklem rady nadzorczej3 {od kiedy)' '' nie dotycŻy

iestem członkiern komisji rewizy]nej (od kiedy nie dotyczy

Z tego tytułL] osią9nąłem(ęłam) W rok! ubległym dochód W WysokoŚc]: nie dotyczy

3 W fr.rndacjach prowadzących dz ała]nośc gospodarczą: nie dotyczy

]estem cŻłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

]estem członkiern rady nadŻorczej {od kledy): " nie dotyczy

jestem członkiem komis]] rewizyjnej (od kiedy nie dotyczy

Z tego tytu]u osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości] ''nie dotyczy '

lnne dochody osiągane z iy1ułu zarllclnienla lLrb innej działatności zarobkowej ub zajęć' z podaniem kwot

L]zyskiwanych z kaŻdego tytułu: zatrudn en a _60 194'72

Z lmów zleceńa 1 474'4a

Dlety sołtysa 4 070'00

Renia rodzinna 5 996 42

Dywidenda BSR 1520

jii"o"'*' .,"n," ,""n"'ego o Wa ośc] powyzej 1O ooo złotych (w plzypaclkLr pojazclóW mechanicznych nalezy

poclać markę' modę! j rok produkc]j): nie dotyczy

X. Zobowjązanla pjenięŻne o Wańoścl powyżej 1 o ooo złoiych W tym Żaciągn]ęte kredyty i pożyczki o l3z wa rLr n ki'

na iakich zosialy udzlelone (Wobec kogo' W związku Ż ]akjm zdarŻeniem' w jakjej Wysokości): nie dotyczy

J'



DANE O$OBOWE
PRAWNIE CHRONIONE

Powvzsze ośwlaoczenie s^'adam swladomv(a)' iż na podslawe
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Niew]asciwe skles]c' ' _|J''|^ w zakles]e prodLrkcji roślinnej izwielzęcej w formie ] zakresie gospodarsiwa
Ż Nie doiycŻy dZałaInoscj wytwÓrczej W roLnlclwle

rÓdzinneoo

'ii"".J#;' -*".''vc"pÓ'ol'eln' T'"'zla''owy"h'

ł"*'*hd


