członka zarządu powiatu

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

za 2017rok

Pruszków, dnia 25 kwietnia 2018r
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,nalezy wpisać
''nie dotyczy

3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

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

....................................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 (od 15.01.2015r. do 02.12.2017r.)

doradca Burmistrza Miasta .................................

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim -- doradca Burmistrza Miasta do 02.12.2017r. od 08.12.20]7r.
główny specjalista

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia ]997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczą przez osoby pełniące funkclje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126,z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 1 r.
Nr 142, poz. 1592 okaz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ait. 25c tq ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w składmałżeilskid wspólnościmajątkową lub stanowiącemój majątekodrębny:

l
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie:
28 506,99 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześć
99/100zł)...... .....Rachunek Bankowy ..................... MAJĄTEK ODRĘBNY

środki pieniężnezgromadzonew walucie obcą: NIE DOTYCZY
papiery wartościowe: - Rachunek IKE PZU ZYCIE Fundusz Gotówlcowy .......(444,1919 j.u.);
Fundusz SFIO SUBF Pionieer Zmiennej Alokacji .......(269,193j.u.);...................

FunduszFIO SUBF PionieerObligacji Plus......(35,690
j.u.);.
Fundusz PFG SFIO Pioneer Gotówkowy.........(401,890j.u.);.........................................

10 udziałów po 200 zł w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Grupa BPS....
MAJĄTEK ODRĘBNY. . .
na kwotę:

34 367,12zł + 3 418,75zł + 2 062,55zł + 4 963,34zł + 2 000zł

11

m2, o wartości: NIE DOTYCZY...
1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOTYCZY....
2. Mieszkanie o powierzchni: .. .60,1......... m2, o wartości: ..300 000zł......

.

tytuł prawny: SPOŁDZ. WNAS. PRAWO DO LOK. A.N. 7473/2000,175 000ZŁ. ..MAJĄTEK ODRĘBNY
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY.
o wartości: NIE DOTYCZY

) powierzchnia: NIE DOTYCZY

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

Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiega'm przychód i dochód w wysokości: . NIE DOTYCZY
4. hme nieruchomości: Mieszkanie
powierzchnia: 37,3 m'

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

tytuł prawny:

MAJĄTEK

SPOŁDZ. WNAS. 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 DoTY'CZY.......--..'.''''.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości

NIE DOTYCZY
TV

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nale4' podać liczbę i emitenta akcŁji

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód.w wysokości: NIE DOTYCZY

V
Nabyłem (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego m4ątku.odrębnego)od Skarbu
Państwa, inną panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komtmalne] osoby prawną 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 osiągnąłemw roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NI E DOTYCZY

osobiścieNIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY....
NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy)

NIE DOTYCZY
jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy)
N]E DOTYCZY
jestem członkiem komigi rewizŃnej (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 nadzorczd3(od kiedy)
NIE DOTYCZY
\.\

jestem członkiem komik i iewizyjną (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 rewizyjnd (od kiedy):
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości
N]E DOTYCZY

VHI.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inną działalności zarobkową lub zajęć,z podaniemkwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

- Urząd Miejski w Piastowie-- wynagrodzenie ze stosunkupracy --73 642,41zl;
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim -- wynagrodzenieze stosunku pracy

53 599,02zł;

. ZUSart.34.ust7 ustawy- emerytura- 61986,64zł;
. Rada Powiatu Pruszkowskiego -- diety radnego -- 21 600,0zl;... .........

lx

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżq 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należ)r podać markę, model i rok produkcŁji):

NIE DOTYCZY................

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżą 10.000 złotych, w lym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokości)
NIE DOTYCZY..................
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Adres zamieszkania osoby składającą oświadczenie

Miqsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres)

\
2
3
4

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 ę l Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pruszków, dnia 25 kwietnia 2018r
(miqscowość, data)

" Niewłaściwe skreślić.
2Nie dotycz)rdziałalności wytwórcze] w rolnictwie w zakresie produkcji roślinne i zwierzęca, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

