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lE MAJĄTKOWE

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

4.
5.
6.

radnego powiatu
Bzeg ,dnia 19 wześnia 2014 r"

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ

wpisać..nie dotvczv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego ! majątku
objętego mażeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
Oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierrytelności pien iężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś inforłnacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
JąniZej podpisany, Mariusz Jan Soliński

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 3l styczrria 1966 r. w BRZEGU

Kierownik ds. organizacji i zarządzntia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu ul.
Sportowa 1

49-300 Brzeg
Radny Powiafu Brzeskiego

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoa:aniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z200l r. Nr 142, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz,220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz.984,
Nr l53, poz.l27l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.25c tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowei lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzre zgromadzone w walucie polskiej: 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

- papiery wartościowe: nie doĘczy

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘczy

§rtuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘcry m], o wartości: nie doĘcry

§tuł prawny: nie dotyczy
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3. Gospodarstwo rolne: nie do§czy'

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie doĘczy

tytuł prawny: nie dotyczy , .. :

Ztego§/tułuosiągnąłemwrokuubiegĘmprrychódidochódwwysokości:niedotyczy
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: boks garńowy murowany o pow. 16,04 m2

o wartości: ok. 15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złoĘch)

§ćuł prawny: maŁeńska wspólność majątkowa

m.
l. Posiadam udziaĘ w społkach handlowych zudzińem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie

doĘczy

ldziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce: nie doĘczy

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

2. Posiadam udziĘ w innych społkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie
doĘczy

Ztego brtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyc4y

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziŃem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0oń akcji w spółce: nie dotycry

Ztego §/tufu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na\eĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich avią.zków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
naleĘ podać
opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy



vI.
l. Frowadzę działalność gospodarczą(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie

doĘczy

- osobiście nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotycry

Ztego §rtułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

2, Zarządzam działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie doĘcry

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

vII.
W społkach handlowych (nazutą siedziba społki): nie dotycry

-jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotycry

-jestem członkiem raĘ nadzotczej (od kiedy): nie dotycry

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

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

vIII.
lnne dochody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zktżdego §rtufu:

- dieta radnego za20l4 r. ( I-Vil) 8 032,00 zł

- zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaż0l4 r.(I-W[) 33 175,18 zł

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 produkcji2004

r. wartości ok. l5 000,00 zt ;



F

x.
Zobowięania pieniężne o wartości póĘżćj,,t0.000 złotych, w łm zaiiągnięte 'kedyty,i pożyczki ,

oraz wź!runki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąpku z jakim zdarzeniem, W jakiej

rryysokości): nie dotycry

czĘsc B
Adres zamieszkania osoby składającgj oświadczeni

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w puńkcie II części A (adras):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie Ńt. 233
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gozi karapozbawienia wolności.

§ 1 Kodeksu karnego za

Brz-eg, 19 września 2014 r,

(miejscowość, data)
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