
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

Stan na 12.12.2018 rok.

w6jta,-z

»z fe.

HI A

w

wpl
dni«wp'

dnia
127010

aaj^cj i czlonka organu zarz^zajqcogo gminnq osobq -
mmtstyacyjnc w imicmtt-wejt '

Ostrow Mazowiecka

Ostrow Mazowiecka, dnia 12.12.2018. r. RPU/4580S2/2eia n
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(miejscowosc)

..IJwaga:

1.0siba> sJ^adaj^ca-Hj^wiatfCZeniT'obowl^ana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i ziipelnego wypelnienia kazdej z nibryk.
2..lezeli poszczegolne rubrykl nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotvczv".
3.0soba skladaj^ca oswiadczenie obowi^na jest okreslic przyoaleznosc poszczegolnych
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowi^an do maj^tku odr^bnego i majqtku obj^tego
malzensk^ wspolnosci^ maj^tkowq.
4.0Swiadczenie maj^tkowe dotycry maj^tku w kraju i za granic^.
S.Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnoki pieni^zne.
6.W cz^sci A oSwiadczenia zawarte informacje jawne, w cz^sci B zaS informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZ^^CA

Ja, ni2;ej podpisany(a), Waldemar Brzostek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

iirodzony(a) .28.05.1962 r w .Ostrowi Mazowieckiej

Urz^d Gminy Ostrdw Mazowiecka, wojt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziataJnoki gospodarczej przez osoby pehii^ce 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, it posiadam wchodzqce w sklad m^zei^kiej wspolnoki maj^tkowej
lub stanowiqce moj maj^tek odr?bny:

I.

Zasoby picnl?zne:

- kodki pieni?zne zgromadzone w walucie f)olskiej: 200000

- kodki pieni?ine zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartokiowe:

na kwot?:

ck^\



II.

1. Dom o powierzchiii:190 m^ o wartosci:500000 PLN tytulprawny: wlasnoSe, majqtek odr?bny
2. Mieszkanie o powierzchni: 44.m\ o wartosci: 323090 tyti^ prawny: wlasnosd, 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 warto^i: 250000 PLN

rodzaj zabudowy: dom, zabudowania gospodarcze; tytui prawny: wsp6iwtasnos6, maj^tek
odr?bny,

Z tego tytuhi osi^gn^em(?lam) w roku ubieglym przychdd i dochod w wysokosci: Nie
osi^gn^lem przychodow i dochoddw
4. Inne nieruchomoSci: 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: wlasnosc, majqtek odr?bny
III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta udzi^dw:
..51 udzialow, emitent Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
udzialy te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udzialdw w spdlce: nie dotyczy.
Z tego tytuhi osi^gn^em(?lam) w roku ubie^ym doch6d w wysokoki: 682,79
IV.

Posiadam akcje w spdlkach handlowych - nie dotyczy

nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi?kszy mi 10% akcji w spolce:

Z tego tytuhi osiggn^em(^am) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:
V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzwnek, z wyl^zeniem mienia pizynaleznego do jego majsjtku
odr?bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
lerytorialnego, ich zwi^dw, komunalnej osoby prawnej lub zwiq;^ metropolitalnego nast?puj^ce
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetaigu - naleiy podad opis mienia i dat? nabycia, od
kogo: ..nie dotyczy.

VI.

1. Prowadz^ dzialalno^d gospodarcz^^ nie dotyczy
(nalezy podad form? prawnq i przedmiot dziatalno^ci):

- wsp61nie z iimymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^em(?lam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysoko&i:

2. Zarz^dzam dzialalnoSci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem
takiej dzialalnoiSci - nie dotyczy



(nalezy podad form? prawn^ i przedmiot dzialalno^i):

-osobi^ie

-wspdlnie z irmymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^em{?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych nie dotyczy
(nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osiqgn4lem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci

2. W spdidzielniach: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysoko^i:

3. W fundacjacb prowadzj|cych dzialalno§£ gospodarcz^: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osi4gn4lem(?tam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

YIIl.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnofei zarobkowej lub zaj?6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaZdego tytuhi:

dochod ze stosunku pracy brutto 172091,85

Doplaty bezposrednie 1151,06

Wynajem mieszkania 24200

IX.

Skladniki mienia rucbomego o wartosci powyi:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazddw
mechanicznych naleiy podac mark?, model i rok produkcji):
Volkswagen Passat, rok produkcji 2013- wlasnosc, maj^tek odr?bny

X.

Zobowi^zania pieni?±ne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gm?te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): Nie dotyczy.



CJMSt, B

Powyzsze oSwiadczenie skladam ̂ adomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbavvienia wolnosci.

(miejscowo^, data)(podpis)

^Niewia^iwe skre^lid.

^Nie dotyczy dzialalno^ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^Iinnej i zwierz?cej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


