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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać !:niZ.delZCZZ=

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczymajątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżu podpisany, Zdzisław Stanislaw Brzeziński..................................

Brzeziński

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony

24 października 1948r.................................wNacpolsku........

Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego;
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim -- główny specjalista
(midsce zatrudnienia, stanowisko ]ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz.
1592 oraz 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 art. 25c td ustawa oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkową lub stanowiące mól majątek odrębny:

1.

Zasoby pieniężne
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskimi 16 590,57zl (szesnaścietysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 85/100

zl). . ....Rachunek Bankowy

MAJĄTEK ODRĘBNY
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcą: NIE DOTYCZY

papiery wartościowe:- Rachunek IKE PZU ZYCIE Fundusz Gotówkowy
-- Fundusz SFIO SUBF Pionieer Zmiennej Alokacji .......(269,193j.u.);......
Fundusz FIO SUBF

Pionieer Obligacji

Plus......(35,690 j.u.);.....

. '- '' '' '...

- Fundusz PFG SFIO Pioneer Gotówkowy.........(490,123j.u.);..
MAJĄTEK

ODRĘBNY.

....

na kwotę: 34 753s57zł + 3 445,67zl + 2 112,49zł + 614124zl......''.....-..-..

.(444,1919j.u.);
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1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY...................... m:, o wartości: NIE DOTYCZY..........................
tytuł prawny: NIE

DOTYCZY.

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

2. Mieszkanie o powierzchni: ....60,1 m:, o wartości: 300 000 zl(trzysta tysięcy zl)..........................

tytuł prawny: SPOŁDZ. WNAS. PRAWO DO LOK....A.N. 7473/2000....MAJĄTEK ODRĘBNY...
3. Gospodarstwo rolne:
rodząi gospodarstwa: ......... NIE
o wartości: ...... NIE

DOTYCZY......................."...,

powierzchnia: ...

NIE DOTYCZY

DOTYCZY...

rodzaj zabudowy:
1(1owy" ....o.
...... Nll=
NIE DOTYCZY
DoTY(,Zv....

.-.--

+ e'-''''o'''B'''''.

tytuł prawny:
y: ........
..... '. NIE
NIE DOTYCZY.
DOTYCZY........''--'''-''''''

'

'.

Z tego tytułu
lu osiągnąłem
osiągnąłem w roku
roku ubiegłym
ubiegłym przychód
przychód i dochód
dochód w wysokości:
wysokości: .........
......... NIE
NIE DOTYCZY............................
DOTYCZY. . ..

4. Innenieruchomości:
;homości: MIESZKANIE
MIESZKANIE
powierzchnia:
iia: 37, 3 m'...............................................
m'........................
o wartości: .180 000 zł
zl(( sto osiemdziesiąt tysięcy zl)
zl).............

tytuł prawny:
iy: SPOŁDZ.
SPOLDZ. WŁAS.
WNAS. PRAWO DO
DO LOK
LOK. Spadek
Spadek A.N.
A.N. Repertorium
Repertorium A
A nr 4089/2012
4089/2012 .....................
'EK
nnREBNY.
.
..
MAJĄTEK
ODRĘBNY..........................
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nll

DOT)

CZY

.p...nnnnnnHnaaaae Beneppo

nH panaa e oeeee

ziały te stanowią pakiet większy niż 1
10%
spółce: ............ NIE
NIE DOTYCZY
DOTYCZY.................................................
udziały
0% udziałów w spółce
Z tego
.ego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w
w wysokości
wysokości: .......... NIE
NIE DOTYCZY
DOTYCZY.................................................

2. Posiadam
siadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać
podać liczbę i emitenta udziałów
udziałów:

NIE DOT\rCZ\r....'''''''''''''--'''''.
DOTYCZY......-'-''''.

Z tego
lego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości
wysokości: .............................

Ni F DOTYCZY......'''--''-''''''''..------'-''''--.
nf)TVr7.v
NIE

lv
1. Posiadam akcje w spółkach handlovrych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

ł
.J

NIE DOTYCZY

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

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

2. Posiadamakcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY... ......................

Z tego
:egotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
ubiegłym dochód w wysokości: ...
....... N]E DOTYCZY

V
Nabyłem (nabył mq małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

inną państwową osoby prawnej, jednostek samorząduterytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następującemienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NllC

DorlqycZy....

p

e++aaBnpęęnę+pp ppo BBPBBnnTTon.

VI
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY.......
-- osobiście ...... NIE DOTYCZY...............................................................................

wspólnie
/spólniez innymi
innymi osobami
osobami ...... NIE DOTYCZY........
DOTYCZY..............

wvsokości
N l B; DOTYCZY............................
l)( )'l'Y(:ZY
Z tego
egotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
ysu
....... NIE

2. Zarządzam
'ządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie
takimi działalności(należy p(
podać
formę
mę prawną i przedmiot
przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY........................
DOTYCZY..............
-- osobiście
sobiście .... NIE DOTYCZY.......................-..'............
DOTYCZY..........................:.

-- wspólnie
'spólniez innymi
innymi osobami
osobami .... NIE DOTYCZY..........
DOTYCZY...................................................................................
)go tWułu
0 ubiegłym
dochód
cnQ w wysokości:
OKO
..... NIE
NIE DOTYCZY................................................
DOTYCZY
Z tego
tytułu osiągnąłem w roku
wysokości
g

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

NIE DOTYCZY

jestem
)item członkiem zarządu
zarządu(od
(od kiedy):
kiedy) ........ NIE
NIE DOTYCZY
DOTYCZY.................................
jestem
}stem członkiem rady nadzorczą (od kiedy)
kiedy): ....... NIE
NI E DOTYCZY
DOTYCZY.....................
jestem
}stemczłonkiem
członkiem komiqi
komiqi rewizgnel
rewiz)jnej (od kiedy)
kiedy): ..... NIE
NI E DOTYCZY
DOTYCZY...................
Z tego
:go tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
wysokości:...... NIE
NIE DOTYCZY
DOTYCZY..............................................

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innęi działalności zarobkową lub zięć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu:

Urząd Miejski w Piastowie -- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.(,,13") .3414)68 zł;

Urząd Miejski w Piastowie--wynagrodzenie
z tytulu umowyzlecenia

28 000,00zł;..........

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim -- wynagrodzenie ze stosunku pracy -- 38 254,15zł;

ZUS art.34.ust 7 ustawy- emerytura- 59 259,75zł;

RadaPowiatuPruszko)vskiego
--diety radnego-- 22000,00zł;...............................

lx
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżęi 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznychnależy podać
markę, model i rok produkqi): SKODA 5J

FABIA...........2014r......wart.-- 16 974zł.......-'''''.....-

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżd 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ........ NI E DOTYCZY......................

czĘsc B
Adres zamieszkania osoby składąjącęl oświadczenie

Midsce pdożeniaa nieruchomości wymienionych
wymienionych w punkcie ll części A (adres):
(adres)
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ ] Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatdenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pruszków,3 grudnia 2018r.
(miąscowość, data)

