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Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupelnego wypełnienia
każdej z rubryk.
!” Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ”nie dotyczy".
3, Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku objętego malzenska wspólnością
majątkowa.
A. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości,
1.

i

i

Ul

część A
Mariusz slowik

Ja, nizej podpisanyla),

iimiana . nazwrsko m.iz nazwisko rodowPi

urodzonylal 01.07.1985 w Czeladzi
Ośrodek Kultury w Będzinie —zastępca kierownika dzialu animacji kultury, Radny Rady Miejskiej w
Będzinie
(iniejswminami-«ma „ia-,rumwiuniuincjn

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 i (› Samorządne gminnym [Dz U z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośw4adczam, że posiadam wchodzące W sklad malzeńskie
"
"
'
wsgólnośm ma atkowe lub
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Zasoby pienięzne
środki pieiiięzne zgromadzone w walucie polskiej ok 28 000,00
Środki pieiiiezne zgromadzone w walucie DbLEj nie dotyczy
—
papiery wartośaowe' nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy
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Dom o pOWierzchni~109 rncwraz z gruntem 0,0480 ha wartosc: ok 350 000,00 zł
tytuł prawny: własnos'c' zony nabyta w drodze darOWizny
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 53,40 + (piwnica 3,77) ni ,o wartosCi. ok 150 000,00 zł
tytuł prawny: własność zony nabyta w drodze darowizny
._

Gospodarstwo rolnerodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, pOWierzchnia -LiE__d.9l1UJ
(› wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy &dotyczy
tytuł prawny' me dotyczy
Z tego tytułu oSiągnaleni(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokoścr
» 'Inne nieruchomośc?
powierzchnia' nie dotyczy
0 wartoŚCi: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
w
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Posradam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub prZEdSIĘbIOTCÓW,
w ktowch uczestniczą takie osoby nalezy podac liczbę emitenta uduałow: nie dotyczy
udZIały te stanową pakiet większy niż 10% udziałów w spółce nie dotyczy
Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
Posiadam udZiały w innych spółkach handlowych * nalezy podać liczbę emitenta udzialów- nie dotyczy
2 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoścv nie dotyczy
—
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Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pizedsiebiorcow,
akcji:
emitenta
takie
nalezy
podać liczbę
osoby
_
uczestniczą
ktorych
w
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dechod w wysokości nie dotyczy
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych * nalezy podac liczbę emitenta akcilt Motyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścc nadawczy
i
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V.

Nabyłern(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do Jego iiialqiku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalne) osoby prawne) lub zwiazku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu * nalezy podac opis mienia idatę nabycia, od kogo:

nie_qw

VI.
1.

Prowadzę duałalnos'c' gospodarczą (na|eży podac łormę prawną przedmiot działalnosci): nie dotyczy
osobiśCie nie dotyczy.
~ WSpÓInIe z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochod w wysokości: nie dołycg
Zarządzam działalnoscią gospodarcza lub )estem przedstawvcielem pełnomocnikiem takie) działalności
(nalezy podac forme prawną przedmiot dlIaIHIHOSCłI' me_dotyczy
› osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu oSiągnąłemlełam) w roku ubiegłym dochód w wysokos'a: nie dotyczy
i
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VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy). nie dotyczy
qestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy): nie dotyczy
—ie5łem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

—

VIII.

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne] dZiałaInosci zarobkowe) lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: dochód z tytułu umowy o pracę od styczeń do listopad 2018 45 721,19
dieta radnego listopad 2018 — 496,56 zł
:

IX.

ruchomego o wartości powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
na|eży podac markę, modei rok produkcji)' samochód osobowy Ford Simax 2,0 TDCi rok 2010 o wartości ok

Skiadniki mienia

i

25 000,0011/2 wiasność żony 1/2 inna osoba fizyczna)
X,

Zobowrązania piemęzne o wartości powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty | pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzieione (wobec kogo, w związku z Jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokości):

1.)

Kredyt hipoteczny w PLN z dnia 21.05.2010 udzielony przez iNG Bank Śląski iwapóikredytobiorca z
mną) w wysokośm 30 000,00 do spłaty pozostaio 6 635,43 zi, oprocentowanie 3,89% przeznaczony na

modernizacię mieszkania wyszczególmonegow |I,Z Ostatnia rata 10.10.2020 r
2.) Kredyt hipoteczny w PLN z dnia 20 08 2015 udzielony przez iNG Bank Śląski [wspótkredytobioraca z
zoną) w wysokości 100 000,00, do spłaty pozostaio 82 041,46, oprocentowanie 348 %, przeznaczony
na modernizację domu wyszczególnionego w il 1 Ostatnia MIB 15.08.2030 i.

CZĘŚC B

Powyższe oświadczenie składam świadnmy(a), iż na podstawxe
nieprawdy lub zala1eme prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Kodeksu karnego za podanie

M 12 Zara?

(nueixwwcsc, data)

[uodpnł

