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Hildy Gmlny d . 
~ ra "ego gmmy 

~urek C(I/lrhki Nowe Miasto, dnla 21.04.2021 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1, Osoba skfadaj(tca o$wiadczenie obow!ilZa"a jest do zgodnego z prawdClJ starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. 	 Jeieli poslczeg61ne rubryki oie znajdu;" w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wplsac 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadaj"ca o5w iadczenie obowi4lzana jest okrd ll!! przynaleinosc poszezec61nych 

skfadnlk6w majiltkowych, dochod6w i zobowi'lzafl do maj'ltku odrf;:bnego i majCltku objfi:tego 
matiensk" wspolnosciCl. majiltkowq. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym dotyczy maj'ltku w kraju i za granicCi' 
5. 	 Oswiadczenle 0 stanie majiltkowym obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine. 
6. 	 W cz~Sc: i A oswiadczenia zawarte Sil informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 

dotyczi'lce adresu zamieszkania sktadaji'lcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia 
nieruchomosci. 

cz~~tA 

Ja, nlie; podpisany(a) Stanislaw Jan (iasek rod. Closek 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko (odowe) 

Urodzony 27.04.1964 r. w Miszewie B 
gospodarstwo rolne - rolnik 

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

Imiejsce zC)trudnienla, stanowisko lub funkeja) 

po zapo znaniu sie: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samo rzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej 
wsp6inoscl majiltkowej lub stanowi qce m6j majqtelc. odr~bny: 

I . 

Zasoby pieni~lne: 


- srodki pieni~ i: ne zgromad zone w walucie polskiej: 4.000,- zt 


- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nle dotyczy 

... na Ic.wo t ~: ....... 


• 



II. 

1. Dam 0 powierzchni ; 140 m2 , 0 wartosci : 200.000,- 2:1 

tytu! prawny: wsp6twfasnok 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : 38,77 m2 ,0 wartoSci: 300.000,-21 
tytu! prawny: wsp6twtasnosc 
3. Gospodarstwo rolne : nie dotyczy 
4. Inne nieruchomoSci: 
powierzchnia: dzialka 0,0836 ha pod domem, miejsce poslojowe w garaiu przynaleine do 
mieszkania 

III. 

1.Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przedsiE;:biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 

nie dotyczy 

udziaty te stanowi~ pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6tce: ..... . 

Z tego tytulu osi~gn<1lem(E!lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoki: ......... ........................... . 


2. Posiadam udziaty w innych spo/kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziafow: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osi<jgn~tem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: 

IV. 

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


w 1ct6rych uczestnicz~ takie osoby - naleiy podac I jczb~ i emitenta akcji : 

nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: ............... . 


Z tego tytufu osiqgnqlem(~fam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~c i : ... ........ . 


2. Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych - naleiy podac li czb~ j emitenta akcji: 
nie dotyczy 

z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysoko~ci : ... ............................................. . 


V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j malionek, z wyfqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Par'lstwa , innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorZqdu 
tervtoria lnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita Inego nast~ pujqce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 

kogo: 



nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSei): 

- nie dotyczy 


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


- wspolnie z innymi osobami ......................................................................................................................... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ............................... . 

2. Zarz~dzam dziatalnosciCj gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoscl (naleiy podac formE;: prawnq i przedmiot dzialalnosci): 
nie dotyczy 

- osobiscle ........... ........................... ......... .... . 


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


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


VII. 


W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) : nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..... ... ... .......................... . 


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


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


Z tego tytulu oSi'lgn'liem((iam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: .............. . 


VIII. 


Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dZiatalnosci zarobkowej lub zajt:c. z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 


- renta - 16 885,96 zl 


- dieta radnego - 3150,00 zl 


- inne - 200,00 zl 


IX. 


5kladniki mienia ruchomego 0 wartosci pO'N'y'iej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 


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


- samoch6d osobowy Opel Zafirs rok prod.2006 



• 

• 

x. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zacj<lgni~te kredyty i poiyczki oraz 

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

- kredyt na zakup mieszkania w wys.l00.000,-zJ, BS Plonsk 


