OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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16 września 2018
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(miejscowość)

"
uwaga
1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli

i

zupeinego

poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

nie dotyczy".

3.

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

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
i

części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

6, W

czĘść A
Ja, niżej podprsany(a), Slawomir Brodziński
(imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
i

grudnia 1968 roku w Będzinie
Radny Rady Miejskiej Będzina
Urząd Marszalkowski Województwa Śląskiego

urodzony(a) 28

—

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu SIę z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 1112,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz.1271 Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy ośwradczam, że posiadam wehodząse—w—skiad—malżeńskiejwspóinośeiwąątkewej
lub stanowiące mój majątek odrębny, za wyjątkiem pozycji I. 1), II. 4. 3), IX. i X., gdzie
l

zasoby pieniężne, inne nieruchomości, mienie ruchome
wchodzą w sklad małżeńskiej wspólności majątkowej:

i

zobowiązania pieniężne

!.

Zasoby pieniężne

1) 14.870.36 zl. na koncie Aurum z limitem
odnawialnym w PKO BP SA, 46.354.09 zl. na rachunku oszczędnościowym w PKO BP SA
i
5397,41 zł. na PKO Konto dziecka w PKO BP SA, 2) 155.049,06 zl. jako gwarantowana
suma ubezpieczenia oraz 1424,14 zi. jako dodatkowa suma ubezpieczenia wynikająca
z zysku z tytułu polisy kapitałowego ubezpieczenia na życie w Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie SA (wartość wykupu umowy wynosi 115.641,86 zł.)

— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe nie
na kwotę nie dotyczy

nie dotyczy

dotyczy

n.
1.

Dom o powierzchni:
tytuł prawny

nie dotyczy rnz,

o wartości

nie dotyczy

nie dotyczy

2. Mieszkanie 0 powrerzchm:

1) 51m2, 2) 43m? 0 wartości. 1) Ok. 130.000,00 zł., 2) ok. 116.000,00 zl.
]

O

tytuł prawny. 1)

mieszkanie własnościowe spółdzielcze, 2) mieszkanie własnościowe

spółdzielcze
Gospodarstwo rolne:

3.

rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy,

pOWierzchnia:

nie dotyczy

nie dotyczy
rodza] zabudowy: nie dotyczy
0 wartości.

tytuł prawny:
Z

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości. nie
I

4. Inne

dotyczy

nieruchomości:

pOWierzchnia: 1)

działki: 743m2, 743m2, 743m2, 743m2 oraz 539m2 (droga dojazdowa

do czterech działek) w wyniku podziału dotychczasowej nieruchomości 3511m2
(powierzchnia zweryfikowana z 3523m2 przez geodetę), 2) garaż 15,39m2, 3) działka
1997m2

działki: 4 x ok. 80.000,00 zł. (wraz z wartością
2) garaż ok. 15.000,00 zł., 3) działka 75.000,00 zł.
0 wartości 1)

tytuł prawny. 1)

1/4

części drogi dojazdowej),

działki stanowią własność, 2) garaż w wieczystym użytkowaniu, 3) działka

stanowi małżeńską wspólność majątkową
III.

POSiadam udziały w spółkach handlowych z udZiałem gminnych osób prawnych lub przedsrębiorców, w których

1.

uczestniczą takie osoby — nalezy podać liczbę emitenta udZiałów
i

nie dotyczy
nie dotyczy
dochód w wysokośct: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałów w spółce:

2 tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym

Posiadam udziały winnych spółkach handlowych — nalezy podac liczbę emitenta udziałów: nie

2.

i

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr nie

dotyczy

dotyczy

IV,

Peeiadam akcje w spółkach handlowych z udZiałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta akcji'

1.

i

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcyi w spółce: nie
Z
2

dotyczy

tego tytułu OSiągnąłemtęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie

dotyczy

Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — nalezy podac liczbę emitenta akcji nie
i

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie

dotyczy

dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej jednostek samorządu terytorialnego ich ZWiązków lub od komunalnej
to

osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu —
należy podać opis mienia | datę nabyCia, od kogo: nie dotyczy
VI.

Prowadzę dZiałaInosc gospodarcza (należy podać iormę prawną przedmiot dZiałaInosci). nie

1.

,
,

Z

i

osobiście nie

dotyczy

dotyczy

wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości: nie
i

dotyczy

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działałności (nalezy
podać formę prawną przedmiot działalności). nie dotyczy

2

,7

Z

i

osobiście nie

dotyczy

wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie

dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, Siedziba spółki)

nie dotyczy

nie dotyczy
rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

— jestem członkiem zarządu (od kiedy).
— jestem członkiem

*jestem
Z

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie

dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dZiałaIności zarobkowejrlub zajęć,
uzyskiwanych z kazdego tytułu. 1) Urząd Marszałkowski Województwa Sląskiego

Z

podaniem kwot

w Katowicach
wynagrodzenie — 69.658,30 zł., 2) Urząd Miejski w Będzinie — pełnienie obowiązków
społecznych obywatelskich — 15.702,12 zł., 3) Urząd Skarbowy w Będzinie — zwrot
z podatku za 2017 rok — 2.027,00 zł., 4) PZU Życie SA w Warszawie — świadczenia z polisy
— 200,00 zł., 5) Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu — umowa zlecenie — 548,50 zł.,
6) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie - umowa zlecenie — 1365,00 zł.,
7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie — świadczenie „Dobry start" — 300,00

—

i

złt
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pejazdów mechanicznych nalezy
podać markę, model rok produkcji): samochód osobowy Renault Thalia rok produkcji 2010
i

X.

Zobowiązania pieniężne o wartoŚCi powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udZIelcne (wobec kogo, w ZWiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości). 1) kredyt
i

mieszkaniowy „Własny Kąt” hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym w PKO BP SA
w Warszawie na budowę domu jednorodzinnego w wysokości 491.900,00 zł. (pozostało
98.536,71 zł. z I transzy), 2) kredyt mieszkaniowy „Własny Kąt" hipoteczny
: oprocentowaniem zmiennym w PKO BP SA w Warszawie na nabycie działki budowlanej
w Wilamowicach w wysokości 71.250,00 zł. (pozostało 62.452,83 zł.), 3) kredyt odnawialny
na rachunku bieżącym w PKO BP SA do wysokości 40.000,00 zł.

CZĘŚC B

Powyższe ośwwadczeme składam świadcmy(a), iż na podstawwe art, 233 5
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawmnia wownoścw.

Będzin, 16 września 2018 r.
(miejscowość, data)

1

Kodeksu karnego za podanie

