
DzU. z 2(M3 r. Nt 34, poz283

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Brzeg, dnia 17.04.2013 r.

Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać |lnie
dotycąv".

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkorvym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częŚci A oświadczeaia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

składników
wspó!nością

4.
5.
6.

CZĘSC A
Ia,niżej podpisany, Janusz Władysław GIL

( imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe )
urodzony 20 kwietnia 1946 r. we Wrocławiu

Starostwo Powiatowe w Buegu ul. Robotnicza20, Etatowy Członek ZarządaPowiatu

( mie.lsce zatrudnienĘ stanowisko lub fimkcja )

po zapo"naniu się z prząisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorząlzie powiatowym (Dz.IJ. z 2001r. Nr
I42,poz.I592 olazz20/J'Zr- Nr 23, pz.220,Nr ó2, poz. 558, Nr l13, poz.984,Nr l53, poz.l27l,Nr 200poz.1688 i Nr
2l4,Poz.l8ffi), zgodnie zart 25c tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład maĘańskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

środki pieniężne zgromńzone w walucie polskiej: 15800,00 PLN
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery wartoŚciowe: akcje PROKONEX S.A. w Brzegu na kwotę: 11 490,00 PLN

WSPOLNOŚC MAJĄTKOWA DOTYCZY również pozo§tałych punktów
oŚwrłoczENIA.

II.
l. Dom o powierzchni : NIE DOTYCZY m2, o wartości: ...........

tytuł prawny: .............

2. Mieszkanie o powierzchni: 6416 m2, o wartości: około 225,0 tys. PLN , własność
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: ........... , powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .............
Ztego tytufu osiągnąłern w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: .............

r,



4. Inne nieruchomości: GARAZ SAMOCHODOWY
powierzchni a: garażtl: 1 5, 1 m2, powierzchnia grunfu : 34 rl:, .

o wartości: około 17 000,00 PLN
§rtuł prawny: własność

ilI.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziałengminnych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - iależy podać liczbę i ernitenta udziałow:
NIE DOTYCZY
udziŃy te stanowiąpakiet większy niżlOońldziałów w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

2, Posiadam udziałY w innYch spółkach handlowych-należypodaó liczbęi ernitenta udzińów: ......NIE DOTYCZY
Z tegotytułu osiągnąłern(ęil;;."k" ;i;;;ń;;ililó;;i;ś;i, ........................................

l. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudzińemgminnych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleŹypodać iiczbęi ernitenta akcji :

!

I

f

I

i
I

i,

I

NIE DOTYCZY
akcje te stanowiąpakiet większy ńż I0% akcjiw spółce:

ztego tyfułu osi€nąłe,m(ęłam) w roku ubiegłpr dochód w wysokości:
2- Posiadam akcje w innych spO*acn handlowych - n^leżrypodać 1iczĘ i emitenta akcji:

22ln ekcji PROKONEX §A. w Brzęu uL Chocimske2B
Z n §/fofu osiągnd€,m w roku ubięłlm dochód w wpokości: I\IIE DDTYCZY

v.

NabYłem(am) ( nabYł mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

legało
ZY

VI.

1, Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą(należy podać fo.mę prawną i przedmiot działalności) :
NIE DOTYCZY
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ztego tyh]łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości:
2, ZarządzamdziałalnoŚciągospodarcząlub jestan przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności): NIE DoTyCZy
- osobiście

- wspólnie ziwrymi osobami

u
{

ztego tytufu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



vII.

W spółkachhandlowych (narwa, siedziba spółki ): PROKONEX S.A.,49_300 Brzeg

ul. Chocimska 2

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

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
_ jestem członkiąn komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłern w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

vIil.
Inne dochody osiągane ztynilzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytufu w roku 20t2;

wynagrodzęniezę stosunków pracy (dochód) : 106796,10 PLN
emerytura (dochód) : 46370,84 PLN
dochody żony : 16676,96 PLN

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w prąpadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać marką model i rok produkcji ): samochód osobowY TOYOTA-
Urban Crusier - rok produkcji 2010

x.
Zobowiązanta pienięzne o wartości powyzej 10 000 zŁotych, w tym zaciagnięte kredYtY iPoŻYczbj
oraz warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w związkuz jakjmzdarzęńem, w jakiej

wysokości):

Kredyt na zakup mego samochodu osobowego w wysokości 56.3U,W PLN z LI]KAS Banku S.A.

we Wrocławirr, na 48 rat zn spłatąw ohesie d21.12.2l0 do 22.12.2O14 r.

r-znść n

powyzsze oświadczenie składam świadomy (a),iżna podstawtę art.233 § l Kodeksu karnego

za p o danie ni eprawdy h,lb zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozb awi eni a wolno ści.

Brzeg, dnta t7.04.20t3 r.

( miejscowość, data)


