
Dz. U, z2003 r. Nr34, poz, 283

ośwnDczENl E MAJĄTI(owE
radnego powiatu

Bzeg ,dnia 14 kwietnia 2014 r.

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

izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ

..nie dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczegÓ!nych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
mafżeńską wspól nością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wienyte!ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,niżej poclpisarry lvlariusz Jan Soliriski

(lnrlona i nazrvisko oraz nazwisko rodrrwe)

urodzony 31 stycznia 1966 r, łv BRZEGII

Kierownik ds. organizacji i zarządzania w Miejskirn Ośrodku Sporlu i Rekreacji w Bruegu ul. Sportorva 1

49-300 Brzeg
Radny Polviatu Brzeskiego

Qrriejsce zatrudnienia, stanowisko l ub filnkcj a)

po zapoznaniu się z przepisanri ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L, o samorządzie powiatowym
(Dz. Lt. zZOM r. Nr l42. poz, I59ż orazz 200? r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 127l. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z aft. ?5c tej usta*y ośrviadczam. żę

posiadam wchodzące w lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgrtrrnadzone lv walucie polskiej: 2 000,00 zł ( dwa §siące zlotych)

- środki pienięż,rre zgromadzone rv walucie obcej: nie dotyczy

- papiery lvaftościclrve: nie doĘczy

na kłvotę:

II.
l, Dclnr <l powierzchni: nie <lotyc zł ffi2, o rvaftości: nie doĘczy

Ętuł prawn_v: nie dotvcry

2. lvlieszkanie cl po,tvierzchni: nie doĘczy m2, o rł,a,rtości: rrię dotyczy

§tuł prarvny: nie dotyczy



3. Gospodarstr,1,o rolnę: nie doĘvczy
rodzaj gospcldarstw,a: .,,....,....... ....€,..., powierzchnia:

o łvartości: nie dotyczy

rodzaj zabudolły: nie dotyczy

§rtuł prarvnv: nie doĘczy

Ztego §łułu osiągnąłem r.v roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie do§czy
4. Innę nieruchomości:

powierzchnia: hclks garażowy mulowany o pow. 16,01n,P

o r,vartości: ok. 15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych)

tytuł prarvny: nrałżeńska wspólnośó maj ątkowa

ilI.
1. Posiadanr udziaĘ w spółkach lrarrdlowych z udziałem powiatowych osób prawnyclr lub

przedsiębiorcótv, tv których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie do§cry

rrdziaĘ te stanorviąpakiet więksry niż 70oń udziałórv w spółce: nie dot_vczy

Z tegcl §trrłu osiągnąłenr łv roktt ubiegĘni dochócl lv uysokości: nie do§cz,v

2. Posiadanr.udziały w innyclr spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałórv: nie doĘczy

Zlego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód rv w.ł,sokości: nie do§czy

f\,'.
1, Posiaclam akcje w spółkach handlowych zudzińempowiatow;,ch osób prawnych lub przedsiębiorców. w

których uczestniczątakie osob,v- naleĄ podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotycąv

akcje te stanowią pakiet rviększ,v niż |UYo akcii rv spółce: nie dotyczy

Z tego Ętu.tu osiągrrąłem w roku ubiegĘrłn <lochód lv wy,sokości: nie doĘczy

2, Posiadam akcie w innych spółkach handlolvych - naleĘ podać liczbę i enritenta akcji: nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnąłem w roku Ńiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
Nabl4em (nabył mó.i małzonek, zwyłączenienr mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skarbrr

Pństrva, innej pafistworvej osoby prarłnej, jednostek samorządu terltorialnego, ich nviązków lub od

komunalnej osoby prawnej następrrjące mienie" które podlegało zbyciu w drodze przętargl - naleĘ podać

opis mienia i ilatę nabycia, od kogo: nie dotycz1,



t\
vI.
1, Prowadzę działalrrość gospodarczą (naleĘ podać formę pĘ,,ilną i przedmir:t działalności): nie dotyczy

- osobiście nie doĘczy

- rvspólnie z irrnymi osobarni nie do§rzy

Ztego Mułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn przyclród i dochód lv wysokości: nie dotyczy

2. Zuządzamdziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podać fornrę prawną i przedmiot działalności): nie do§czy

-osobiścię nie dotyczy

-rvspólnie z innymi ;;;*,, ;;" ;;*;;

Ztego §rtułu osiągnąłerrr rv roku ubiegĘrrr dochód rv wysokości: nie clotyczy

!1I.
W społkach handlorvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy-

-jestem członkiertt zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-jestem członkiem radynadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkietrr komisji tewią,jnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego Mułu osiągnąłern w roku ubiegĘrn dochód rv wysokości: nie doĘczy

vlu.
Inne dochody osiągane z Ę,tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lrrb zajęć,

z podaniern kwtrt uzyskiwanych zkażclego §tułu:

- dieta radnego za20l3 r. 12 048,00 zł

- zatrudnienie lv Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - wg PIT 37 za2aB r, dochód 60 ż2a,69 zł

- dochód małżonki - rvg PIT 37 zaż0l3 r.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości porlvżej 10,000 złotych (rv pr4ypadku pojazdólv meclranicanych
naleĘ podać tnarkę, model i rok produkcji): samochód osobowy Fiat Ulysse 2.0 - rok produkcji ż004 r,

lvartości ok, 16 000,00 zł ; samclchód osobowy BIvtW X.3 rok produkcji 2005 r, o rvaftości 20 000,00 zł.



x.'
Zobolviązania pieniężne o wańości porvyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz

€
rvarunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku? jakimzdarueniem. w jakiej wysokości): rrie : -

doĘcry

czĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

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

Powyzsze oświadczenie skłądam śu,iadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie


