
ĘIIąZNłf. §tłł,iźĘatł

o śwrłuczENIE MAJĄTKowE
mdnęo ptiwiafu

Brzeg, dnia 19.09,2014 r.

U*łgr:.

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienie
knżdej z rubryk

2. Jeżeli pnszu,epólne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, należlr wpisać lnie
doĘcąvl'.

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązrna jest określić przypależność poszrzególnych sktadników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnąo i majątku objętego maDeńsĘ wspólnością
majątkową.

ł. 6## @ą #Włźaffiaą
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cZĘŚĆ 
^Ja,niżej podpisany, Janusz Władysław GIL

( imiona i nazwisko oraznazńsko rodowe )
urodzony 20_Bryiętn_ie !946 r, wę\M_roęł*uriu

Starostwo Powiatowe w Brzęu ul. Robotnicza20, Etatowy Członek Zarząda Powiatu

( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

1te ryl'irw śĘ z fliźqisdifiłł.ir§eęq z ffis 5 §Zffi,6 łryg f. a §dtrrlołząiśńe {ła.U . z żĘfrlłf. Ni
l42,poz.l592 oraz z2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz, 558, Nr 1l3, poz.984, Nr l53, poz.127l, Nr 200,poz,1688 i Nr
2I4,poz.l806), zgodnie zart.25c Ę ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Ł
Zasoby pieniężne:

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 3.500,00 PLN
- środt<i plerdięffie zgremiińzane w walue{e ffieej: §frfl DGTYCZY

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

W9ZYSTKIE sKfulDNIKI oŚłruncznNu uBĘTE SĄ ]lIAŁŻEŃsKĄ W9PÓLNqTĄ
MAJĄTKOłłĄ

il.
1. Dom o powierzchni : NIE DOTYCZY m2, o wartości: ..,.,......

tytuł prawny: ..............

ż.ŃIiesz7<anie o powferzńniz 64,6 mz, o wartości: oftoło żź5§ tys. frf;N, w{asność
3. Gospodarstwo rolne: "NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: .....,........., powierzchnia: ..............
§+y8rł€śoi:
rńraj zabudowy:

Ęrtuł prawny: ...,..,.,....,..
Z tego t]rtufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,......,...



4, inne nieruclromości: GARAŻ sAMOClfiODOętFta
powierzchnia,. garażu : 1 5, 1 rni, powier zchńa gruntu : 3 4 m2,
o wartości: około 17 000,00 PLN
tyfuł prawny: własność

Itr
1. Posiadam udziĘ w społkach handlowychzudzińem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców w których uczestnicątakie osoby -naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udzińy te stanowią pakiet większy ńż l0% udziałów w społce:

Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów: ,.....
NIE DOTYCZY

Iv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudzińem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji :

NIE DOTYCZY
akcje te stanowiąpakiet większy ńż l0% akcji w społce:

Ztego tlrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podŃ liczbę i emitenta akcji:

ż Bt ał<Ęł PR{rł(tFlEx §.A. {v łBr-ząłł łlł. {x6ffi*.5 z 3
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

v.

Nabyłm(am) ( nabyf mólffiałź§ndr-,zwyłąezeńemderiaprzymłeffiega dol'egomajątkri
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następująpe mienie, }tóre podlegało
zbyciu w drodze przetzr:ga-należy podaó opis mienia i daĘ nabycia, od kogo : NIE DOTYCZY
vI.
1. Prowadzę działalnośc gospodarcząQnleży podać formę prawnąi przedmiot działalności):

NI[, DOTY€ZY
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztąo tytułu osiąefiąłfi€afrI)rvroł<u łńleffimprzyńódi doefiódłvłłystfr<ośei: ....,.....,...........

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osohiśeie

- wspolnie z innymi osobami

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



. VIŁ
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): PROKONEX S.A., 49-300 Brzng

ul. Chocimska 2

- jestem eztod<iem zffią&n{od kłedy }: Frffi rełacza.
- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy): I\-IE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z Gga ąffiłu osiągndom lvfóftu $iegffi doełąód w,nrysokośe.i: Ftfi reTaCZY
vm.
Inne dochody osiągane z tyhrłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
zpffietr.kwd uą,'9<ł*,vanyeft zkźdega tytdu da 3i,.ff8.żGl4r.

wynagrodzenie ze stosunków pracy (netto): 45.868,00PLN
emerytura (netto) : 26.824,00PLN
ęwayfuył zpilyv {w>: 9.,&}-6,00 PLN

DL
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘ podac markę, model i rok prodŃcji ): samochód osobowy TOYOTA-
Urban Crusier - rok produkcji 2010

x.
Zobońryania pienięźne o wartości polvyżej 10 000 ńotych, wtym zacirynięte kredyty ipoĘczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwipku z jakim zdarzeńert, w jakiej
wysokości):

Kredyt na zakup mego samochodu osobowego w wysokości 56,364,00 PLN z LUKAS BaŃu S.A.
we Wroeławią mi 48 rń ż€ #aą da Zż.łż.Z014 ł,

KredytwrachuŃubieĘcym 15.000,00PLN z PKO BPwBrzeguna 48 tat,ze spłatądo
28.08.20l8 r.

ffiśćś
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

Miejsee 6*ożłenia nienrńomośei vrynntenionyefi w ptffieie ll części A ( a&,es}:

Powyzsze oświadczęnie składam świadomy (a),iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Bmeg, dnia {9.G9. Z§ł4 r.

( miejscowość, dŃa\ ( podpis )


