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,"tly§B§lffi." ośwHnczuNla MAJĄTKowE
radnego powiatu

1 E -0ł- zotz
Btzeg, dnia 1 0.04. 2012 r.

Wpłynęło
u8ł,..,..,....nr..

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienir
każdej z rubryk

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ "nie
dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowyeh, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnoŚcią
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za grrnicą
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieruytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawa;ńe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adrcsu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ia,nizej podpisany, Janusz Władysław GIL

( imiona i nazwisko orazlazńsko rodowe )
urodzony 20 kwietnia 1946 r. we Wroclawiu

Starostwo Powiatowe w Brzegu, Etatowy Czlonek Zarządtl

( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym @z.U. z 200lr. Nr
14ż,poz.1592 orazzżOO2r.Nr ż3, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 200,poz.1688 i Nr
ż14, poz.1806), zgodnie z art. ż5c tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięźrre:

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 11 000,00 PLN
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery wartościowe: akcje PROKONEX S.A. w Brzegu na kwotę: 11 490,00 PLN
(wspoŁwŁAsNosc MAJĄTKOWA - DOTYCZY również pozo§tałych punktów

oświadczenia).
IL
1. Dom o powierzchni : NIE DOTYCZY m2, o wartości: ..,........

tytuł prawny: ................

2. Mieszkanie o powierzchni: 6416 m2, o wartości: około ż25,0 tys. PLN , własność

3. Gospodarstwo rolne:NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzcbnia: .,......,.,..

o wartości:
rodzaj zabudowy:

§rtuł pravrny: ................
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: .,,..........



4. Inne nieruchomości: GARAZ §AMOCHOI}OWY
powierzchnia: garażu: 15,t m2, powierzchnia gruntu :34 rŃ-
o wartości: około 17 000,00 PLN
tytuł prawny: własność

In
1. Posiadam ldzińy w spółkach handlowychzudzińem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóW w których uczestniczątakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
NrD I}OTYCZY
udzińy te stanowiąpakiet większy ńżI0% udziałów w społce:

Ztego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam udziĄ w innych społkach handlowych-naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: ,.....

NIE DOTYCZY
Ztego §ńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,...........

Iv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby -nalezy podać liczbę i emitenta akcji :

NIE DOTYCZY
akcje te stanowiąpakiet więksTy ńż 10% akcji w spółce:

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........,...

2. posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

2 298 akcji PROKONEX S.A. w Brzegu ul. Chocimska 2 B

Z tego Ęrtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

v
Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek,zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku

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

terytorialnego, ich zńązków lub od komunalnej osoby pravvnej nasĘpującę mienie, które podlegało

zb}ciu w drodze przetargu _ na|ezy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : I\IIE DOTYCZY

vL
1. Prowadzę działalnośc gospodarczą(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci) :

Nm DoTYczY
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...........,.



!' vIL
W społkach handlowych (nazwą siedziba społki ): PROKONEX S.A.,49-300 Brzą

ul. Chocimska 2

- jestem członkiem zaruądu( od kiedy ): NIE DOTYCZY.

- jestem człoŃięm rady nadzorczej (od kiedy): i\l.IE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
vm
Inne dochody osiągane ztytttłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkłżdego §ńułu w roku 2011

wynagrodzenie ze stosunków pracy (dochód) : l28 334,ó8 PLN
emeryfura (dochód) : 34 245,63 PLN
iwrc źródła: 2 508,00 PLN
dochody żony : 16 390,67 PLN

Ix
Sldadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać marĘ, model i rok prodŃcji ): samochód osobowy TOYOTA-
Urban Crusier - rok produkcji 2010

x.
Zobońązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘcrki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąpku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokości):

kredyt na zakup samochodu w wysokości 56.364,00 PLN z LUKAS Banku sąwe Wrocławiu, na 48
rat (od 21.I2.2n do22.12,2014 r.)

CzĘŚC B

Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

Miejsce połozenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A ( adres):

1. NIE DOTYCZY

2.

3. NIE DOTYCZY

4.

Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a),iż na podstawie art,233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozikarapozbawienia wolności.

Brzeg, dnia 10.04, 2012 r.

( miejscowość, data )


