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w6jta, zastfpcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej 1 czionka organu zarzqdzaj^cego gminnq osob^

prawn^ oraz osoby wydaj^cej decyzje adminlstracyjne w imieniu wdjta^

Ostrdw Mazowiecka

Ostrow Mazowiecka, dnia 14.09.2018. r.

(miejscowo^c)
..Uwaga:

l.Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^ana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupetnego wypeinienia kazdej z rubryk.
2.Jczcli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nale^
wpisac "nie dotvczv".

3.0soba skiadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okre§Ii£ przynaleznoSd poszczegdlnych
skladnikdw majqtkowych, dochoddw i zobow^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego
matzensk^ wspdinosciq maj^tkow^.

4.0swiadczeDie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
S.Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pienifzne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czfsci B za§ informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego o^iadczenle oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, ni2ej podpisany(a), Waldemar Brzostek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) .28.05.1962 r w .Ostrowi Mazowieckiej

Urz^d Gminy Ostrdw Mazowiecka, wdjt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)
po zapo2maniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziaialno^ci gospodarczej przez osoby pelnigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.
24h tej ustawy oswiadczam, te posiadam wchodz^ce w sklad malienskiej wspolno^ci majqtkowej
lub stanowiqce mdj maj^tek odr?bny:
1.

Zasoby pienifzne:

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: 190000

— Srodki pieni?Zne zgromadzone w walxicie obcej:

- papiery warto^ciowe:.

nakwot?:



n.

1. Dom 0 powierzchni:I90 o wartosci;500000 PLN tytdprawny: wlasno^d, maj^k odr?bny

2. Mieszkanie o powierzchni: 44.m\ o wartosci: 323090 tytul prawny: wlasno^i, maj^tek odr^bny
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,0151 ha, nabyte w formie darowizny w 1995 r o

wartosci w dniu nabycia 126600 zl.; obecnie o wartosci: 250000 PLN

rodzaj zabudowy: dom, zabudowania gospodarcze; tytul prawny: wspolwlasnosd, maj^tek
odr^bny,

Z tego tytuhi osi^gn^lemC^am) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysoko^i: Nie

osiqgn^lem przychodow i dochodow

4. Inne nienichomoSci: powierzchnia: 1,5602 ha, nabyte w formie darowizny w 1995 r

o wartosci: w dniu nabycia 1600 zl; obecnie o wartosci 40000 PLN .

tytul prawny: wiasno^d, majqtek odr^bny

III.

Posiadam udzialy w spdlkach handlowych - naleiy podad liczb? i emitenta udzial6w:

..51 udzi^dw, emitent Bank Spdldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy ni2 10% udzialow w spdlce: nie dotyczy.

Z tego tytulu osi^gn^lem(^am) w roku ubieglym dochod w wysoko^i: nie dotyczy.....
IV.

Posiadam akcje w spdlkach handlowych - nie dotyczy

nalezy podac Hczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy ni± 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiggnqlem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysoko§ci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyt^czeniem mienia przynaletnego do jego maj^tku
odr?bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi^:^ metropolitalnego nast?puj^ce
mienie, ktore podleg^o zbyciu w drodze przetargu - nale±y podac opis mienia i dat? nabycia, od
kogo; ..nie dotyczy.

VI.

1. Prowadzf dzialalno^d gospodarcz^^ nie dotyczy
(nalety podac form^ prawny i pizedmiot dzialaJno^ci):

-osobi^cie

- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn4lem(?lam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokoici:

2. Zaragdzam dziatalno^ci^ gospodarcw| lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnolci - nie dotyczy



(nale^ poda(5 form^ prawn^ i przedmiot dziaialno^ci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi4gn4lem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^i:

VII.

]. W spdlkacb handlowych nie dotyczy

(nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarz^u (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy);
- jeslem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgn^em(?}am) w roku ubiegtym doclidd w wysoko^ci:

2. W spotdzielniacb: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od Idedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi4gngtem(5tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

3. W fundacjacb prowadz^cycb dzialalnos^ gospodarczq: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi4gn4tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

vin.

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia tub innej dziataino^ci zarobkowej tub zaj^d, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaZdego tytutu:

dochdd ze stosunku pracy 105251,85

nagroda jubileuszowa 36300

Doplaty bezposrednie 347,10

Wynajem mieszkania 19800

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw
mechanicznych nalezy podad mark?, model i rok produkcji):
Volkswagen Passat, rok produkcji 2013- wtasno^d, maj^tek odr?bny

X.



Zobowi^zania pieni§zne o warto^ci powyzej 10 000 dotych, w tym zaciqgni^te kredyty i poJyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakdej
wysokoici): Nie dotyczy.

rZF,f^(^ B

Powyiisze oswiadczenie skladam 5wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozfaawienia wolnoSci. \

(miejscowo^d, data)(podpis)

'Niewlasciwe skre^lid.

^ie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwierz^cej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


