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Dz. lJ, z 2003 r. Nr 34, poz. 283

ośwnDczENlE MAJĄTKowE
radnego powiatu

BRZEG, dnia 19 kwietnia 2013 r.
(miejscowość)

Uwaga:,l. Ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. .leuÓIi poŚzczÓlolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wPisaó

..nie dotvczv".
66T!:rn-Ealąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnYch
składników mijłtrowych, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
oświadczen ie majątkowe obejm uje również wierzytelności pien iężne. _
W części A ośwŃczenia ziwańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotycŻące adresu zamieszkania Śrłaaalącego oświadczenie olaa miejsca PołoŻenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ją aiżnjpodpisany, Mariusz Jan Solński

(iniona i nzwisko orz naaisko todowe)

urodzony(a) 3l stycznia l966r.w BRZEGU

Kierownik ds_ organizacjiizarządzzrlia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu ul- SPortowa l
49-300 Brzng;

Radny Powiatu Brzeskiego
(m iejsce zatrudnien ia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerulca 1998 r. o samorządzie PowiatowYm
(or. u. z 2001r. Ń rąŻ pĆz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz. 984, Nr
i53, po". 1271, Nr 200,poz_ 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zalt.25c tej ustawy oŚwiadczam, Że

posiadam wchodąpe w lub stanowiąpe mój majątek odębnY:

I.

7asoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromńzone wwalucie polskiej: l0 000,00 zł ( dziesięó tysięcy złotYch)---

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę:

IL
1.

§rtuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wańości: nie doĘczy

Ęrtuł prawny: nie dotyczy



,. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ,powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie doĘcry

§rtuł prawny: nie dotyczy

Ztego §ćufu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
Inne nieruchomości:
powierzchnia: boks garużowy murowany o pow.l6,04 m 2

4.

o wartości: ok. 15 000,00 ż ( piętnaście tysięcy żotych)

tytuł praymy: małżeńska wspólność majątkowa

rll.
l- Fmbdm-.Łirłwspóhch hmdloy5rcł zlńzidqpowiatourych osob prawnych lub

F dd ilGó[, w liliiryoh u§,Eśntz-tlatie o§oby - DĄą wdń licóę i emitenta udziałów: nie doĘczy

większy'niż 'tOÓ/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego ryfułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

Z Focadm -łirły w imFh Ęónrach hdlowych - MWy N?ć licńę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z Egp tyfulu mląepd€m w rolru ubiętlm dochód w wysokości: nie dotyczy

Iy.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zadziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczątakie osoby- naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘcz1l

akcje te stanowią pakiet większy niż IIYo akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego trltułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie

doĘczy

Ztego §rtufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zutiryków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Z EgD §/Ufu mĘndem w roku ubięłyn przychód i dochod w wysokości: nie dotyczy

L ?rtł--r d+-t-lnoś"ą lub jestem puedstawicielem, pehromocnikiem takiej działalności

(-[,=yptr fuEę paląi p2pami<r.l?i2łetncą:i): nie dcyczy

-mlńfobrb Uył4y

-wspólnie z irrryłmi osobami nie dotyczy

Ztego §rtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

vIL
W spóeeń hdlorych (nazrrą sienziba spófti): nie dotyczy

-jcim członkitm złi@r(od kiedy):nie doĘczy

-jesem cźonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Ztego §/tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane z$ułazatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtufu:

-dieta radnego zaZOIż r. 12 048,00

-zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji -wg PIT 37 za20l2 r. dochód 56 854,83 ń
- zatrudnienie małżonki - wg PIT 37 za20l2 r.



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Fiat Ulysse 2.0 - rok produkcji 2004 ,

wartośó ok.l8 000,00 zł

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości po}vyżBj 10 000 złotych, w łm zaciągnięte kredyty i poĘczki otaz

warunki, na jakich z-ostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwią7ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie

doĘczy

cZF_§c R

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iżna podstawie art. ż33 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

Btzeg, 19 kwietniaZDl3 r,

(miejscowość, dala) (podpis)


