PRZEW~ICJA~Y ,RAiYf

I.n~z Slensk!

OSWIAOCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy
i

Windyki.

dnia 27.

.2017 r.

(mlejSCOwosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lZana jest do zgodnego z prawd'l. starannego zupefnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
I
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania. na ~zy wpisac
"nie dotyczy".
i
3. Osoba sktadajllca oSwiadczenie obowil'\zana jest okreslic przynaleznosc pos zeg61nych
skladnik6w majl'\tkowych. dochod6w i zobowi'lzan do majlltku odrl1bnego i maj!!t
objl1tego
malZensk,! wsp61noscill maj'ltkow,!.
4. Oswiadczenie 0 stanie majl'\tkowym dotyczy majlltku w kraju i za granic,!.
5. OSwiadczenie 0 stanie maj'!tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienil1zne.
6. W CZf1$ciA oswiadczenia zawarte s,! informacje jawne. wczl1sci B zas informa
niejawne
dotycZ'lce adresu zamieszkania sktadaj,!cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.
CZEiSC A
Stanistaw Gil

Ja, nite] podpisany(a).

{imiona i OazwJ$;;O oral nazwisko rodowe}

urodzony(aJ 08.05.1967 r. w Windykach
wtasne gospodarstwo rolne- rolnik.
Radny Gminy
(mjejsce zatrudnienia, stanowisko lob funkcja)

po zapoznaniu sifi z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U iz 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 71 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodz,!ce w skla i malZenskiej
wsp61nosci maj!jtkowej lub slanowi!jce m6] maj'!tek odrfibny:
.
I.

C

Zasoby pien ifitne
- srodki pienifitne zgromadzone w walucie polskie]: 15.000 zl- wsp61noSc matzenska.
- srodki pienifitne zgromadzone w walucie obcej: nie dOtyczy ..
. ... " •••...... ,. t, ... - .••.•••..

- papiery wartosciowe: nie dotyczy ............. ..

... j
na kwotfi ..

... .......

I.

II.

1. Dom

0

powierzchni: 64 m',

0

wartoSci: 100.000 zl.

tytul prawny: wiasnoSc Nr KW 7155191
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy .....

... m'.

0

wartosci: ..

tytul prawny: ...
3. Gospodarstwc rolne:
rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe 0 powierzchni: 29,84 ha

............ , ........... t····

:2
o wartosci: 400.000 zl
rodzaj zabudowy: obora, stodola
tytu! prawny: wlasnosc 7155181-3500/20057089/2012
Z tego tytulu

osiqgnq!em(~am)

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci 300.000 zl

~5.000 zl

i

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy .

o wartoscl: ......................................................................................................................... ,.............. .

......

",

..... , ...................... .....
,

!

,.,

............... "., .......... , ........................................ , ....................... ....... , ..... ,
,

tytul prawny:

III.
•

1. Posiadam udziaty w sp6!kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~bi' rc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalety podac
nle dotyczy.....

liczb~

i emitenta udzial6w:
......... , .... .. .. ..

• .. " ... , 1•. _•

....... ... ,....., I....,' ...,....
udzialy Ie stanowiq paklet wi.;.kszy nit 10% udzial6w w sp6lce: ............................................. '............. .

........... , ...... "", ...... , ......... ,., ............................ , ............................... , ..... " ..... , ....................... ,. ........ , ....
Z lego tytu/u

osiqgnqlem(~am)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...............................

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
nie dotyczy .......

Z \ego tytulu

osiqgnq!em(~am)

w roku ubieglym doch6d w wysokoscl:

IV.
1. Posiadam akcje w sp6!kach handlowych z udzialem gmlnnych os6b prawnych tub przedsi.;.bior

w,

w kt6rych uczeSlniczq lakie osoby - natezy podat liczb.;. i emilenta udzial6w:
nle dotyczy.

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: ........................................................

i.............

............................................................................................................................................ f· ..······ .. ·
Z \ego Iytulu

osiqgnqlem(~am)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...

2. Posiadam akcje w innych sp6!kach handlowych - nalezy podat liczb.;. i emitenta akcji:
nie dotyczy ......

Z lego tytulu

osi,!gn,!lem(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Naby!em(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl<jczeniem mienia przynaletnego do jego maJ<jtku od 'bnego) od
Skarbu Panstwa, inne] panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorz<jdu terytorialnego, ich zwi<j :k6w lub od
komunalnej osoby prawnej nast,*puj<jce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nlezy podac

,

opis mienia i dat'* nabycia, od kogo: nie dotyczy .....................................................................

i..............
I

., ..... ,...................... ,..... ,' ............... ,' ,.................... ,' ,........... ,........ ," ..................... ,............... ,.. t······· ,." ...
j

:
VI.
1, Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz<j (nalety podac form,* prawn'l i przedmiol dzialalnoSci): ni i dotyczy

."

- osobiscie ,.. ''''''" .. "" .. " .. ,'

.. . . . .. I!."......
I

- wsp6lnie z innymi osobami

, , , , , , , , " I""

i
.... !,.-.
Z lego tytulu

osi<jgn<jlem(~m)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2, Zarz<jdzam dzialalnoSci<j gospodarcz<j lub jeslem przedslawicielem. pelnomocnikiem lakiej dzi lalnoSci

(nalezy pOOa6

form~

prawn<j i przedmiot dzialalnosci): nle dotyczy..

" .. ,.. " .. "',, ..

•• .•..•. . _-_ .•••••••••••.• __ ........•• "., j. ,"

- osobiscie

- wsp61nie z innymi osobami """" ... ,,'"

Z tego tytulu oSI<jgn<jlem(,*,am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci:

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp61ki):
- jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nle dotyczy .. ""

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (00 kiedy): ,

,t

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

:

. __ ..•..•••....... ~.--

Z lego Iytulu osi<jgnqlem(,*,am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.... , ......

................ It····"
,,","'" "'"

,

,I"

I

VIII.
Inne dochody osi<jgane z tylulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajilc, z pod riem kwot

til/

I
:

4
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

dicta radncgo - 8.417,50 zl

IX.
Skladnik. mienia ruchomego 0 wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w m

hanicznych

nalezy podac mark~, model i rok produkcji): Ci'lgnik Ferguson -1997, Ci'lgnik Belarus _ 2011

X.
Zobowiqzania pieni~Zne 0 wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i p
warunki, na jakieh zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysok

yczki oraz
i. ei):

BS Mlawa - 86.000 zl- zakup ziemi, 2012-2027,
BS Mlawa - 33.000 zl- zakup maszyn, 2011-2023,
BS Mlawa - 9000 zl- zakup bydla, 2007-2021,
BS Mlawa - 39.000 zl- zakup ziemi, 2012-2027,

c

Powy:zsze oswiadczenie skladam 5wiadomy(a), it na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscL

Windyki , dnia 27.04.2017 r.
(miejsoowosc, data}

podanie

