
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą p}awną

oraz osoby wydającej decyĄe administracyjne w imieniu wójta1

..'Prryborów, dnia .25.04.2013r.
(mie1scowoŚć)

Uwaga:

1' ps9!a składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, nateży wpisać ,,11.1edoĘczy-

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsrą wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

Ą 1a

czĘsc A
Ja, niŻe1podpisany(a) ...Danuta Pyskaty .z .d. Kuta

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) urodzony(a)..01 09.'1954r w.Borowej

Urząd Gminy w Czarnej p o. Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzenne-|

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dz|ałalności go-

śpodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, pÓz 679, z '1998 r' Nr 113, poz. 715 i Nr 162, póz'

1126, z 1999 r. Nr 49, póz 483, z 2000 r. Nr 26' poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13' póz 984 i Nr 214, póz' 1806) or27 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z2OO1 r Nr 142,póz.1591 orazz2002 r. Nr23, póz.220,Nr62,
póz. 558, Nr 113, pÓz. 984, Nr 153, pÓz 1271 i Nr 2'l4, póz. 1806), zgodnie z art. 24h lej ustawy oświadczam, ze
posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

!.

Zasoby pienięzne: - środki pienięŹne zgromadzone w walucie polskiej: ... nie dotyczy

_ środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: ..nie dotyczy

- papiery wartoŚciowe: ..' nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: .'.... m2' o wańoŚci.. .............. tytuł prawny :nie dotyczy

2' Mieszkanie o powierzchni:..50,5.. . m2, o wartoŚci 100.000,00 zl. ... ... tytuł

prawny: .własnoŚciowe - WspołWłasnośc małzeńska

3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:...nie dotyczy

&

powierzchnia:......nie dotYczY



o Waności:...nie dotyczy

rodzązabudowy: . ..nie dotyczy..

Ętuł prawny: ..nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powiezchnia: nie dotyczy

o wańości: nie dotyczy

tytuł prawny _ nie dotyczy

ilt.

Posiadam udziały w spółkach handlowych -nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:

Nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spółce: nie dotyczy

Zlego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

M.

Posiadam akcje w społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci

Nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) {nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego 1ajątku odrębnego). od Skarbu
Pańśtwa,'inńej państwowej osoby prawńej, jednostek samorządu terytorialnego, i.ch związkow.lub od komunalnej

osoby prawnej-n'astępujące-mienió, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - naleŻY podac opis

mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci): n ie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
ztLgo tytułu ośiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci :nie dotyczy

2. Zaządzam działalnoŚcią gospoda rcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

podac formę prawną i pzedmiot działalności: nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

wspÓlnie z innymi osobami : nie dotyczy
Ztegotytułu ośiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości :nie dotyczy

vil,

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): 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

1l:q" tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy2 W społdzielniach . nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) ... nie dotyczy.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3 W fundacjach prowadzących działalnoŚc aospod arczą: 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

ZIego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .nie dotyczy.

vlil.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc' z podaniem kwot
uzyskiwanychzkaŻdego tytułu: . zatrudnienia -61 641 ,84

Zumowzlecenia 713,60

Diety sołtysa 3 450,00

Renta rodzinna 2 033'60 - która została zwrócona do ZUS'
Dywidenda BSR 15,20

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 1o ooo złoIych (w przypadku pojazdów mechaniczny ch naleŻy
podac markę, modę! i rok produkcji): nie dotyczy

X. Zobowiązania pieniężne o wańości powyŻej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

,\'



czĘsc B

Adres zamieszkania osoby składającej oŚwiadczenie: I

Miejsce położenia nieruchomoŚci wvmienionych w punkci

1.

2.

3.

4.

Po
pre

liadomy(a), iŻ na
ara pozbawienia

(arnego za podanie nie-

S,o^ilj5',^*4

NiewłaŚciwe skreŚlic.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

^ rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


