
Dz.lL z 2003 r. Nr 31, poz.2E3

oŚwrłoczENlE MAJĄTKowE
radnego powiatu

Brzeg, dnia 05.04,2014 r,

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnąo wypełnienia

ż. *1# i""r""l#§,." rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, neleŻY wPisaĆ "nie

doĘcąvl'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest o_kreślić

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnąo
przynależność poszczególnych składników
'i ńa!ątku objęiego maźeńsĘ wspólnością

4.
5.
6.

kraju i za granicą
ności pieniężne,
n zaś infoimacje niejawne dotyczące adresu

położenia nieruchomości,

CZĘŚĆ A
Ja, ńzejpodpisany, Janusz Władysław GIL

( imiona i nanvisko oraznamłisko rodowe )

urodzony 20 lrwietnia t946 n we Wroclawiu

Starostwo powiatowe w Brzegu ul. Robotnicn}O, Etatowy Członek Zarządu Powiatu

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja )

z 200lr. Nr
oz.1688 i Nr
wspólności

L

11 490,00 PLN

IrszysTKIE yKŁADNIKI ośwuo 1BJĘTE sĄ MAŁżEŃsrĄ WSaóLNoTĄ

MAJĄrKoWĄ
il.
1. Dom o powierzchni : NIE DOTYCZY

tlrtuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 6416m2, o wartości: około 225,0 Ęs, PLN, własność

3, Gospodarstwo rolne:NIE DOTYCZY

rodzajgospodarstwa: .....,..,....... powierzchnia: """""",
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ..,.,...........
źt"gotytń orińął.. w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: """""",



4. Inne nieruchomości: GARAż słłrocHoDowY
powierzchni a: garaill: 15,1 m2, powierzchliagruntu :34 m2,

ó waności: około 17 000,00 PLN
tytuł prawny: własność

Itr
1, posiadam udziĄ w społkach handlowychzudzińęm gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w ktirych uczestnińtakie osoby _ nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY
udziaĘtestanowiąpakietwiększyńŻL}%udziałówwspołce:

ż tii"tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: """""",

2 Posiadam,; ; ;;;,,;;;; ;_;;;_ ;;.; ;";;;; ; ;* ::*, :;*;*
NIE DOTYCZY
żt"gotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: """""",

Iv.

1. posiadam akcje w społkach handlowychzudzińem gminnych o9ób nlaynych lub

przedsiębiorców, * łtołrn uczestniózątakie osoby _nalezry podaó liczbę i emitenta akcji :

NIE DOTYCZY
akcjetestanowiąpakietwiększyńz70o/oakcjiwspółce:

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """""",

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:

zzglakcjiPRoKoNExS.A.wBrzeguul.Chocimska2B
ZtegoĘtułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód wwysokości: NIE DoTYCZY

v.
m mienia przynależmego do jego majątku

o

vL
1. Prowadzę działalność gospodar czą(laleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności) :

NIE DOTYCZY
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: """""",

2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem Pełnomocnikiem takiej

działalnośc iQńeĘ podaó formę prawnąi przedmiot działalności): NIE DOTYCZY

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: """""",



.|i

vII.
Wspołkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):PRoKoNExs.A.,49.300Btzeg

ul. Chocimska 2

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego$ułuosiągnąłemwrokuubiegłymdochódwwysokości:NIEDoTYCZY

vIil.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ'

"ńau"i.* 
[*ot irt.tiwanych zkazdego§rtułu w roku 2013 ;

wynagrodz enie zestosunków pracy (dochód) : |06796,10 PLN

.rn..fru.u (dochód): 48063,2 PLN
dochody żorry : 17379,56 PLN

Ix.
Składniki mieniaruchomego o wartości powyzlj 10 0.09 ĄoĘch(włranaĘpojazdów
mechanicznych należy podac markę, ń"i.r i'roi prodŃcji ): samochód osobowY ToYoTA-

Urban CruŚier - rok produkcji 2010

x.
Zobowięania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tYm zaciągnięte kredYtY i PoŻYczhł

oraz warunki, na jakich zostały udzieloń (wobec kogo, * 
"*iąZl* 

z jakiń zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

Kredytnazakupmegosamochoduosobowegowwysokości56.364,00PLNzLUKASBankuS.A.
we Ńrocławiu, na 4d tat zespłatą do 22,I2,ż0l4 r,

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ,

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy (u),lina podstawię wt,ż33 § 1 Kodeksu karnego

za podanie ..pru*d} lub zatajenie prawd} gozikarapozbawienia wolności,

Brzeg, dnia 05.04.2014 r.

( miejscowość, data )


