
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

radnego gminy 

Nowe Mlasto, dnia 03.04.2019 r. 
(mieJscowo~t) 

Uwaga: 

1. 	 Osoba skfadajClca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdCl. starannego i 
zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba skfadajqta oswiadczenle obowlctzana jest okreslic przynaleinosc poszezeg61nych 
skfadnik6w mal.lltkowych, dochod6w I zobowl<lzan do majCltku odr~bnego I majcttku obl~tego 
matierisk" wsp6lnosci .. majijtkowet. 

4. 	 OSwiadczenie 0 stanie majqtkowym dotyczy majettku w kralu I za granieet. 
5. 	 Oswiadczenle 0 stanle majcttkowym obejmuJe rOwniei wierzytelnosci pienil:ine. 
6. 	 W cz-:sci A oswiadczenia zawarte sit informacje jawne, w C2~ScI B za~ informacje nlejawne 

dotycz<lce adresu zamleszkanla skfadajClcego oswladczenle oraz miejsca pofoienia 
nieruchomosci. 

CZ~~CA 

Ja, niiej podpisany(a) Stanistaw Jan Closek rod. Ciosek 
(imiona I nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

Urodzony 27.04.1964 r. w Miszewie B 
gospodarstwo rolne - rolnik 

~ ~ •• & •• •• • ••• ~~ ~ ...... .. ... ... 4444 .................. .. .. . .... ... ..... . . ........... ~ •• h . . . . .... .. . ..... .... . .... .. .. .. . . ............. ... ................ .. . .. .. . .... ..... . " • •• ••• , 


(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. °samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w skfad malienskiej 
wsp61noSci majatkowej tub stanowiqce m6j majC}tek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


- srodki p;eni~zne zgromadzone w walucie polskiej : 7.000,- zl 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

...... ......... .. ....... ........ .. .......... ... na kwot~: ... ............. ........ ........ ... ....... ........ ......... .. ...... .. ...... ........ .. ...... .. .... . 




II. 

1. Dom 0 powierzchni: 140 m2, 0 wartosci: 200.000,- zt 

tytut prawny: wsp6twtasnosc 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 38,77 m2 ,0 wartosci: 300.000,-zl 

tytut prawny: wspotwtasnosc 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia: 18,29 ha 

o wartosci: 200.000,-zt 

rodzaj zabudowy: chlewnia, garai z magazynem paszowym 

tytut prawny: wsp6twtasnosc 

Z tego tytutu osiqgnqtem(f;lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: p.250.000,00 zt 

d. 50.000,00 zl 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzch n ia: las - 1,24 ha 


o wartosci: 30.000,-zt 


tytut prawny: wsp6twtasnosc 

III. 


l.Posiadam udziaty w sp6.kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych rub 

przedsit;:biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby -	 na leiy podac liczbE; i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziatow w spotce: ........................ ............... .. ................... .. 


Z tego tytulu oSiqgnqlem(t;:.am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .............................. .. .................... . 


2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - naleiy podat liczbE; j emitenta udziat6w: 
nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~Iam) w roku ubiegtym doc hod w wysokosci: ................................................ . 


IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pr2edsi~biorc6w, 


w kt6rych uczestnicz<l takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wj~kszy nii 10% akcji w sp6tce: .... .. .................... ......................... .. ................. .. ..... 


Z tego tytutu osi'H~nqlem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ................................................. .. . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam} w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ....... .. ......................................... . 


http:oSiqgnqlem(t;:.am
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V. 
Nabytem(am) (nabyf m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej par'istwowej osoby prawnei, jednostek samorzetdu 
terytorialnego, ich zwictzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita/nego nastE';pujqce 
mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE'; nabycia, od 
kogo: 
nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dziata/nosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq j przedmiot dziatalnosci) : 

- nie dotyczy 

- osobiscie .................. ............ ..... ............ ..... ...................... ............................................... ... ......... ... ... ......... ........ . 


- wsp61nie z innymi osobami ...... ........ ... ....................................................................................... ... .............. .. . 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci : ............................... .. 

2. ZarLqdzam dZiatarnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dziatalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 
nie dotyczy 

- osobiscie ........................... .... .. ................................ .. ......... ... ... .... ......... ..... ............................. ......... .. ......... .. .... 


- wsp61nie z innymi osobami .. ........ .. ..... ................. .... ...... .... .. .. ............. .... ... ............... .... ........ ... ..... ....... .. 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ... .. ........ ..... .. ... .. ....................... . 


VII. 

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzetdu (od kiedy): ........................... .. ... .. ... ...... ......... .. .... ........................... ........ .. .. .. 


- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... .. .. ................. ....... .. ..... ... ... ... .................................... . 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ....... .. ............ ... ......... ................................. .. .. .. ..... .... .. 


Z tego tytulu osiC}gnqtem(~lam} w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... ...................... .......... .. ..... . 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialarnosci zarobkowej lub zajt;C, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

- dieta sottysa - 960,- zl 

- prowizja - 558,- zt. 

- dieta radnego - 600,-zl 

- inne - 200,-zl 



1>(, 

Sk/adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 z/otych (w PlLYpadku pojazd6w 

mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): 

- samoch6d osobowy Opel Zafira rok prod.2006 

- ciqgnik Ursus C360 rok.prod.1985 

- ciqgnik Zetor 11114 rok prod.200S 

- kombajn zboiowy 

X. 
Zobowi~zania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciilgnit:te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

- kredyt na zakup mieszkania w wys.135.000,-zl, BS Plonsk 

- kredyt na zakup kombajnu w wys. 50,000,-zl, BS Plonsk 


