
oŚwtłoCZENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki
organizacyinei gminy. osoby zarządzają..j i członka organu zarządzającego

gńi"ną osobą pfawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtalll

Bojanórv,ruu*,
(miejscowoŚĆ) (dn ia)

UWACA:
l osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą Starannego i zupełnego wypełnienia

kaidej z rubrlL
)'. JeŹeli poszczególne rubryki nie zna.jdu1ąw konkretnyIn przypadku zastosowania, nalezy wpisać.,nie dotyezy''

3. osoba sk,ladaj4ca oŚwiadczenie obo',viązana jest okreŚliĆ przynalezrrość poszczególnycIi składnikÓw

ma.jątkowych. dochodów i zobowiązari do rla.iąt|<tr odrębriego i rnajątkLr objętego rnalzeńską wspólnością

majątkort.ą.
4 oŚwiadczenie majątkowe dotyczy ma.1ątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenię majątkolve obejmuje równiez wierzytelności pienięine.

6. W części A oświadczęnia zar,varte są inforniacje jawne, w częŚci B zaŚ informac.je niejawne dotyczące adresu

zatl ieszkan ia składaj ącego oŚwiadczen ie oraz llr iej sca połoŻen ia n ieruchornoŚc i.

CZĘSC A

Ja. nizcj podpisan.v(a)" Elzbieta Marta Pistor - Puzio

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

tlrodzony(a) 03'listopad 1963r. wNowei Dębie

25.04.2014r

Srodowiskorv.v l)om Sarnopon'tocy w Bojanowie - kierownil<

(mie.isce zatrtrdnięnia, stanowisko lLrb lunkc.ja)

po Zapoznan iu się z przepisanri ustawy z dn ia 2 1 sierpn ia |991 r. o ogralr iczell iLt prorvadzen ia działalności

gospoc1arcze.j przezosoby pełniące ftrnkc.je ptrbliczne (Dz' tJ. Nr l06, poz. 679. z 1998 r Nr l l3. poz. 7 | 5 i

Nr l62,poz. ll26,z1999r.Nr 49.po2.483.22000r.Nr26, poz.306 orazzf002r.Nr l13,poz.9B4iNr

214,pclz,l806) oraz LlStawy z drlia 8 trrarca l990 r. o salnorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142,poz'

l59l orazz2002r.Nr23,poz,22O.Nr62'poz'558.Nrll3'poz.9B4,Nrl53,poz.1271 iNr2lĄ,poz'

l806). zgodnie zart.Z5|ltej Lrstawy oświadczaIn, ze posiadanr wclrodzące w skł'ad nlałzeriskieJ wspolności

rna.jątkowej lLrb stanowiące nój nrajątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
Śroc1ki pierrięzne zgronrac1zol]e w rł'alucie polskiej: rrie dotyczy

I
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[lil, "
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środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie obcej:nie dotyczy

papiery wartoŚciowe: nie dotyczy

' na kwotę: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni; nie dotycZy...... nt2, o rł,artoŚci: nie dotyczy.... tytuł prawny: nie

dot,vczy.

2. Mieszkanie o powierzchni: .. .36.mŁ,o wartości: 90.000 zł ..tyułprawny :własnośc ł'*itIł.\
'[ ł

3. Gospodarstwo rolne: u,'{iIL"\
4. rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy. .......! powierzchnia: ...nie dotyczy.......'...... /

o wartoŚci:nie dotyczy rodzą zabudowy: nie

dotyczy. . . .. ..tytuł prawny: nie

dotyczy. ..2 tego

tytułtr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtynl przychod i dochód w wysokości: nie

dotyczy.

5. Inne nieruchomoŚci: powierzchnia:nie

dotyczy. .......o r,vartości:nie dotyczy

;.nle dotyczy
III.
Posiadam r'rdziały w spółkach handlowych . nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycz,v

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0oń r-rdziałów w spółce: nie
..l^+,,^-,,u(ltvLZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie

dotyczy.
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IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcii: nie

dotyczy.

akcje te stanowiąpakiet większy nlz I0oń akcji w spółce: nie dotycz1'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy
,l1

ht loil ,



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwlązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na\ezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie

dotyczv.

.

VI.
1. Prowadzę działalnoŚc gospoda,c,{,l (rla|eży podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie
dotyczy

osobiście nie
A^+,,^-,,UULYVZY

wspólnie z innymi osobami nie
dotyczy 

"

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nię dotyczy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiŚcie nie

dotvczv.

wspólnie z innymi osobami : nie
rln+'.n-. 'uwty!aY

fl',l.t



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

r VII.
1. W spótkach lrandlowych (nazwa, siedziba społki): nie

dotyczy.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie
A ^+,,^-,,uurJ r zJ

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie

dotyczy.

jestem członlri
dotyczy.

em komisji rewizyjnej (od kiedy) nie

Ztego tytułu osiągnąłerrr(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie

.r dotYczY.

2. W społdzielniach: nre

dotyczy.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nte

dotyczy.

jestem członkiem rady rradzo.czejt]l (od kiecly): nie

dotyczy. ...'.'..'.,'

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie

fi,u
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie

3. W fundacjach prowaclzących działalnośc gospodarcZą: nie

dotvczv.

jestem członki
dotyczy"

ęm zarządu (od kiedy): nte

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

iestem członkiem komisji rewizyjnej 1od kiedy):trte

.l ^r ',^-.roor.yczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie

dotyczy.
VIII. Inne dochoc1y osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z

Ń;f -'"::iń-]-'::: 
:i::T::::::: :::::.:*:]::"::o*::]i.ll'i1i,l5 

il . 
T,,ł?,"t
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IX. Składniki mienia ruclromego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadkr'r pojazdów

lneclratriczlrych należy podac markę' nlodel i r.olt prodtr|rcjil: rrie

dotyczl.

l,t
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X. ZobowiąZan:ra pienięzne o war1ości powyzej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i

poŻyczl<i oraz walunki. na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w związku z"jakim zdarzenieln, w

jakiej wysokości): nie

dotycz-v.

ir'*



Powyzsze oswiadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

-\--. , i / ,)
hl"-bi tu' f isto/
-.:.Y...:.....Bojanow, f5.04.f014r. . . . . .

(nlie.jscowoŚc' data) (podpis)

|| | NiewłaŚciwe skreŚlic.

[2| Nie dotyczy dzia,łalnoŚci wytwórcze.j w rolrrictwie w zal<ręsie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w forrnie i

zakres ie gospodarstwa rodzinnego.

| 
3 | N ie dótyózy rad nadzorczych spó-łdzie ln i rl ieszkaniolvych.

fi.
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