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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk"
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn pzypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspóInością majątkową"
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są infornnacje jawne, w ezęści B za* informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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CZĘ§C A

Ja,niżejpodpisany " MARIUSZ JAN SOLINSKI
(inriona i nazrvisko oraz nazrvisko rodowel

urodzon;- 31 styczniir 1966 r. w BRZEGU

zatrudniorry na stanorvisku Kierownika ds. organizac_ji i zarządzania

rv Miejskim Ośrodku Sporfu i Rekreacji w Brzegu ul. Sportorva I , 494a0 Rrzeg :

radny Porviatu Brzeskiego

(miejsce zatrudn ięni ą stano}vi sko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu się z przepisanri ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o santorządzie 1;c,ltviatorv,vrrl
(Dz, tJ, z 200l r. Nr l 42, p<lz, l59ż oraz z ?00? r. Nr 23, p<:z, 220, Nr ó2. poz, 558. Nr 1 | 3, poz. 984. Nr
I53, poz. l27l. Nr 200. ptlz, 16fl8 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z aft.25c tej ustawy oślviadczam" ze
posiaclam wclrodzące rv skład ltlb stanorviące niój majątek odrębri3z:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzclne w walucię polskiej: l0 000,00 zł ( dziesięć tvsięcy złotych)

środki pierrięzrre zgTonradzone rv walucie obcej: nie doĘvczy

BRZEG ,2012-04-25
(miejscowość)

papiery wartościorł,e : rrie doĘvcz1,,

n. 
na k,tvotę: nie dotycr."-

l. Dom o powierzchni: nie <loĘ-cz},- m2, o wańości: nie doĘvczy

Ętuł prarvny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzclrni: nię dotyczy m2. o wartości; rrie dotycz;-

t;4uł prarvny: rrie doĘczy'



3. Gospodarstwo rolne: rrie clotyczy
rodzaj gospodarstwa: rrie doĘvcąv, porvierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie doĘczy

rodzaj :abudow_r,: nie do§czy

§łuł prawny: nie dotyczy

Ztego §,tułu osiagnąłem w roku ubiegĘm prz,vchód i clochód w łv,vsokości: nie dotyczy
4. lnne nieruchomości:

powierzclmia: boks garazowy mlrrowany o pow. 16,04 ntz

tytuł prarvny: małźeńska współrvłasność majątkorva

,IIL
l. Posiadam udziaĘ lv spółkach handlowych z udziałem pirrviatcl ch osób prawnych lub

przedsiębiorcólv, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: nie dot_vczy

udziĄ te stanowiąpakiet większ,v niż IlYo udziałórv w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłerrr lv roku ubiegłym dochód rv rł,,"-sr;kości: nie doĘczy

2. posiaclarn udzińy w innych społkach lrarrdlowych - na\eży podać liczbę i enritenta udziałów: rTie clotyczy

Ztego tytułu osiągnąłern rł rcrku ubiegłym dochód w,wl,sokości: nie dotyclz},,

Iv.
l. posiadam akcje rv spółkach lrancllorv.vch zudziałempowiatorvych osób prarvn_l,clr lub przedsiębiorc,,ów" rv

których uczestniczątakie osoby,_ naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiąpakiet większy niz I0Yo akcji rv spółce: nie do§,czy

Ztego §rtuhr osiągnąłerrr w roku ubiegł.łrn dochócl rv wysokości: nie cloĘcąv

' 2, Posiadarn akcje w innych spółkach handlowyl.h - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczv

ztegotytułu osiągnąłemh rclku ubiegĘ,m dochód rv sokości: nie dotvczv



v,
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z rvyłączenienr nienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prar.vnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkilw lub od

. konrunalnej osoby prarvnej następujące mienie, które potllegało zhyciu r.v clrodze przetargu - nalez,v poclac
opis rnieriia i datę rrabycia, ocl kogo; rrie dotycz;-

vI.
l. Prolvadzę działalność gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalrrości): nie doĘvcz_v

- osobiście nie doĘcry"

- rvspólnie z inny,mi osolrarni nie doĘczy

Ztego Ętułu osiągnąłern w roku ubiegĘrn przyclród i dochód w łvysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstarvicielem. pełncrmocllikiem takiej działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dot,vczy

- osobiście nie do§czy

- rvspólrrie z innymi osobarni nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłenr rv roku ubie_ełyrrr dclchód rv wysokcrści: rrie clotyczy

vIL
W spółkach handlowyclr (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem członkienr zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-jestem członkiem racly nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem rv roku ubiegłym doctród rv wysokości: nie dot1.,czy

vilI.
Inne dochody <lsiągane z tl.tułu zatrudnięnia lub innej działalntlści zarobkowej lub zajęć.

, zpodaniem kwrrt uz.vskiłvanych z kazdego §tułu:

Dieta radnego za okres IV-XIV2Ol 1 - & 132.31 zł

Zatrudnienie: lvliejski Ośrodek Spońu i Rekreacji lv Brzegu - 2011 r. przychód 6-3 879,50 zł dochód

62 544,50 -\ygzeznania focznego PIT 37 za201I t.

Małżonka - przychód 61 '749.40 zł dochód 60 4lĄ,40 zł -- wg zeznania rocznego PIT 37 za201l r,



Ix.

Składniki tttienia ruchomego o wartości polłlzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę. model i rok produkcji): sarnochód osobovry Volkswagen Sharan 1.9 TDI rok

produkcji l997, wartości ok. lż 000,00 ń
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch. w t_ym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

watunki, najakiclr zostĄ udzielone (wobec kogo, w zrviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie do§cąv

. czĘŚcB
Adres zamieszkarria osoby składaj ącej ośrviadczenie:

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1...

2.,.

3...

4,

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Brzeg,20lż-04-ż5
(podpis)(miejscowośó, data)


