członka zarządu powiatu,

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Pruszków, dnia 20 kwietnia 2017r.
(miąscowoŚĆ)

Uwaga:

wypełnienia każdej z rubiyk. ie obowiązana jest do zgodnego z prawdą) starannego i zupełnego
2

Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,nalezy wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników

wsponościąmają kową
4. Oświadczenie majątkowe

iązan do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘŚĆ A
Ja, niżu podpisany, Zdzisław Stanisław Brzeziński

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 24 października 1948r................'-''-..'-'''.-'-'......... w Nacpolsku
Członek

. . .Zarządu.

. .Powiatu..

. . .Pruszkowskiego.

. .(nieetatowy).

. . . . . .......

Radny. . . Rady. . . Powiatu. . .Pruszkowskiego

Urząd Miejski w Piastowie -- doradca Burmistrza Miasta
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim -- doradca Burmistrza Gminy
(miqsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

l
Zasoby pieniężne:

l lllllll$11E8K
:1111:l\Hl=b$m'''::':::::':;::l:
(444,19i9j. u.);

na kwotę:

33 434,32zł + 3 354,14zł + 1 991,86zł + 3 665,18zł + 2 000zł

11

1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY...
tytuł prawny: NIE DOTYCZY....

m2,o wartości: NIE DOTYCZY...............

2. Mieszkanie o powierzchni: . . .60,1......... m2, o wartości: ..300 000zł..............
tytuł prawny: SPOŁDZ. WNAS. PRAWO DO LOI(. A.N. 7473/2000,175000ZŁ. ..MAJĄTEK( ODRĘBNY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY..............

powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: . NIE DOTYCZY.....

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym prą'chód i dochód w wysokości: . NI E DOTYCZY........--.
4. Inne nieruchomości: Mieszkanie
powierzchnia: 37,3 m'

o wartości: 180 000,00zł (sto osiemdziesiąttysięcy zl )...

tytuł prawny:

MAJĄTEK

SPOŁDZ. WŁAS. PRAWO DO LOK. Spadek Akt Notarialny

Repertorium A nr 4089/2012

ODRĘBNY.............

111.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów
NIE DOTYCZY ... . ....... . .. .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce

NIE DOTYCZY

Z tegotytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochódw wysokości
NIE DOTYCZY......''-.--.--'''.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY.....
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiega'm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

V
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego mahtku.odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub .od
komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY.............

VI
1. Prowadzę działalność gospodarczą2(należy podać formę prawną i przedmiot działalności)
NIE DOTYCZY.. ....''-....
osobiście NIE DOTYCZY..

wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY......
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie działalności

(należy podaćformę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY......
osobiście NIE DOTYCZY......

wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

NIE DOTYCZY........

jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy):
NIE DOTYCZY. ...
- jestem członkiem komisji rewizynd

(od kiedy):

NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach

NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy)

NIE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczęj3 (od kiedy)

NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komigi rewizŃną

(od kiedy):

NIE DOTYCZY....
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiega'm dochód w wysokości

NIE DOTYCZY

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy):
NIE DOTYCZY
-jestem członkiem komiqi rewizyjnq

(od kiedy):

NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości
NIE DOTYCZY

VIH.
annedochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub imię działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanychz każdegotytułu:
- Urząd Miejski w Piastowie -- wynagrodzenie ze stosunku pracy -46 396,51 zł;.

- Urząd Miejski w GrodziskuMazowieckim-- wynagrodzenie
ze stosunkupracy-- 40 400,13zl;. . .. .. . .. . .. .. ..
. ZUS art.34.ust 7 ustawy - emerytura - 64 555,16 zł;
- Rada Powiatu Pruszkowskiego -- diety radnego -- 23 800,0zł; . . . .

lx

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku Pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

NIE DOTYCZY

X
Zobowiązania
związania pieniężne o wartości powyżd
powyżq 1
10.000
0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki,
inki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zzjakim
jakim zdarzeniem, w jakimi
jakie wysokości)
wysokości):

Dorn\r(,z\r....B--c ....nnnnnnn-. ===n=nnnnnnnnnnnnnnnnHnnnnnnnnHnnnnHn
-.oaB.
nnnna

--' '-'-?'..'

-./

-J

Adres zamieszkania osoby składającą oświadczenie

Miąsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres)
i
2
3
4

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

Pruszków,dnia 20 kwietnia 2017r
(miąscowość, data)

(podpi

' Niewłaściwe skreślić.

2Nie.dotyczy działalnościwytwórczel w rolnictwie w zakresieprodukcji roślinne i zwierzęca, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorcąrch spółdzielni mieszkaniowych .

