p",

OSWIADCZENIE MAJIITKOWE

c'i

radnego gminv

Nowe Miasto, dnla 29.04.2020 r.
(miejscowoit)

Uwaga:

1. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawd", starannego j
zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jezeli posz.czegdlne rubryki nie znajdujil w konkretnvm pnypadku zastosowanla, nalety wplsac
"nie dotyczy".
3. Osoba skfadaj'1ca oswiadczenie obowi"zana jest okreslic przynaleinosc poslczegolnych
skladnikow maj<ltkowych, dochod6w i lobowiqzar't do maJCltku odr-:bnego i maJ"ltku objetego
matzens~ wsp6lnosci .. majiltkowil.
4. Oswiadczenie 0 stanie majil,tkowym dotyczy maj'ltku w kraju i la graniCCI.
5. OSwiadczenie 0 stanle maj"tkowym obejmuje r6wniei: wierzytelnosci plenh:ine.
6. W cZf:Sc; A oSwiadczenia Z3warte S4I informacje jawne, w C2~sci B zas informacje niejawne
dotycz'lce adresu
nleruchomoSci.

zamleszkania

sktadaJClcego

oswiadczenie

oral

miejsca

potoienia

cz~St A
Ja, niiej podpisany(a) Stanistaw Jan Ciosek rod. Ciosek
(Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Uradzony 27.04.1964 r. w Miszewie B
gospodarstwo rolne - rolnik

....... .............................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapaznaniu s i~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'!dzie gminnym (Oz. u. z 2017
r. paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matiensklej
wSR6'ooSd majatkowei lub stanowiqce m6j maj<ttek odr~bny ;
I.

Zasoby pieni~i:ne :
- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000,- zt

-

~rodki

pieniE;ine zgromadzone w walucie obcej; nie dotyczy

- papiery wartokiowe: nie dotyczy
............... ........... ................ ..... na

kwot~ :

............................................................................................... .

II.
1. Dam 0 powierzchni: 140 m2, 0 wartosci: 200.000,- zl
tytul prawny: wsp6lwtasnosc

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 38,77 m2 ,0 wartosci: 300.ooo,-zl
tytut prawny: wspOiwlasnosc

3. GospodarstwQ rolne:
rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia : 18,29 ha

o wartosci : 200.000,-21
rodzaj zabudowy: chlewnia, garai z magazynern paszo........."m
tytut prawny: wsp6twtasnoSc.
Z tego tytulu osiilgn<ttem(~taml w roku ubiegfym przvch6d i doch6d w wysokosci: p.50.000,OO zt

d. 30.000.00 zl
4. Inne nieruchomosci :
powierzchnia: las -1,24 ha

o wartoSci : 30.000,-zl

tytut prawny: wsp6twlasnosc

III.

l.Posiadam udziaty W spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
przedsiti:biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - naleiy podac IiczbE: i emitenta udzial6w:
nie dotyczy

lub

udziaty te stanowi« pakiet wit:kszy nii 10% udziai6 w w sp6ice: ................................. ... ...... ..................
Z tego tytutu osiqgnqlem(E::lam) w roku ubiegtym dochod w

wysoko~ci:

................................................... .

2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy poda t IiczbE:: i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
z tego tytulu

osiqgnqfem(~lam)

w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: .................

IV.
1. Posiadam akcje w spcifkach handlowych z udzialem gminnych osOb prawnych lub przedsiE::biorcow,
w ktorych uczestnicz'l takie osoby - nalety podat liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowi q pakiet wif:kszy nii 10% akcji w spoke : ............ ............................................................... .
Z lego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

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

2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podat liczbf: i emitenta akcji:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiilgnct1em(f;lam)

w roku

ubiegtym doch6d w wysokoSci: ... ..................... .... ......... .. ........ .. .

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wyfCjczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub lwi<tzku metropolitalnego nast~puj<t ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datEi: nabycia, od
kogo:
nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dzialarno~c gospodarCI<t (naleiy podac form~ prawn<t i przedmiot dzialalnoki):
- nle dotyay
- osobi~cie ... .............,........................ .......,....... ... ...... ..... .......... ................................................ ... .......... .
- wspolnie

z innymi osobami ................................................................................. ....... ....................... ........... .

Z tego tytulu osi<tgn<lfem(l;:fam) w roku ubiegfym przych6d j doch6d w wysokoSci: .................................
2. Zarz<tdzam dzialainosci<t gospodarC2~ Jub jestem przedst awicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) :
nie dotyczy
- osobiscie ... .................................... .. .. .............. ....... ...... . ..... .. ...... .. ....... ............... ... ...... .................. ..... .......... ..
- wsp61nie z innymi osobami ................ .............................. ......... ............................. .. .. ... ........ .. ........ .... ..

Z tego tytulu osi<tgn<t1em(l;:lam) w roku ub iegfym docMd w wysokosci: ................................. .............. ..

VII.

W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): "je dotyczy
- jestem cz/onkiem zarzqdu (ad kiedy): .. ................................................ ................. .... .. .. ... ... ..... ...... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ..... ........................ ... ...... .. .
- jestem cztonkiem kom isji rewizyjnej (ad kiedy) : ............................................................................ .. ....

Z tego tytutu

osi<tgnqlem{~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysoko Sci: .... .... ............... .. ...... .. .... ... ....... .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dZialalnosci za robkowej lub zajl;:c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu :
. renta - 11.715,09,- zl
. dieta radnego - 1.950,-zl

IX.
Sktadniki mienia ruchomego a wartosCi powyiej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy pada,

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 Nev Holand 1995

X.
lobowiqzania

pjeni~ine

a wartosci powyiej 10000 ztotych. w tym

za cj qgni~te

kredyty i poiyczki oraz

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

· kredyt na zakup mieszkania w wys.13S.000,-zl,

as Plonsk zostalo l11.000,-zl

