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ośwmoczcme MAJĄTKOWE
›na- 2019

radnego gminy
Będzin

„„

,

dnia 26.04.2019 r.
[imejxccwosćl

starannego i zupelnego wypełnienia
jest do zgodnego z prawdą,
obowiązana
oświadczenie
1. Osoba skladajaca
każdej z rubryk.
zastosowania, nalezy wpisać "nie dotyczy”.
w konkretnym przypadku
znajdują
nie
rubryki
poszczególnych skladników
2. Jeżeli poszczególne
jest określić przynależność
obowiązana
oświadczenie
malźeńską wspólnościa
3. Osoba skladajaca
odrębnego i majątku objętego
i zobowiązań do majątku
dochodów
majatkowych,
majątkowa.
i
dotyczy majątku w kraju za granicą.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym
pieniężne.
obejmuje również wierzytelności
adresu
5. oświadczenie o stanie majątkowym
B zaś informacje niejawne dotyczące
części
w
'awne.
informacje
są
zawarte
6. W części A oświadczenia
nieruchomości.
oraz miejsca polozenia
zamieszkania składającego oświadczenie

Uwaga:

część A
Ja, nizej podpisanyla),

imion..

i

n

Mariusz slowik
uw nazwisku iudowei

llwhko

Miejskiej w
urodzony(a) 01.07.1985 w Czeladzi
dzialu animacji kultury, Radny Rady
— zastępca kieroWnika
Ośrodek Kultury w Będzinie
Będzinie
stanowisko lub mumii
lmlejice zalrudmeiim,
(Dz U. z 2017 r
1990 r o samorządzie gminnym
8
marca
z dnia
ustawy
przepisami
sklad małżeńskie"
'
po zapoznaniu się z
posiadam wchodzące w
os'Wiadczarn,
ustawy
z art. 25h tej
poz. 1875), zgodnie
gtkowe'
wspólności ma
,

lubWWafąłek—OW

|.
Zasoby pieniezne:
walucie polskiej: ok 30 000,00
Aśrodki pieniężne zgromadzone w
walucie obcej: nie
—środki pieniężne zgromadzone w
nie dotyczy
— papiew wartościowe:
nie
dotyczy
na kwotę:

dow

zl

zł
wartości: ok 350 000,00
m2 wraz z gruntem 0,0480 ha
109
1. Dom o powierzchni:
nabyta w drodze darOWizny
zł
tytuł prawny: wlasnosc zony
mz, o wartości: ok 150 000,00
+ (piwnica 3,77)
53,40
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
nabyta w drodze damWizny
tytuł prawny: własność zony
3. Gospodarstwo rolne:
nie dotyczy
dotyczy powierzchnia:
rodzai gospodarstwa: nie
0 wartości: nie dotyczy
rodzai zabudowy: nie dotyczy
dochod w wysokości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
w roku ubiegłym przychód
osiągnąłem(ęłam)
Ztego tytułu
4. inne nieruchomości:
powierzchnia; nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

H.

,

I

osób prawnych lub przedsiębiorców,
z udziałem gminnych
handlowych
spółkach
nie dotyczy
1. Posiadam udziały w
lILŁbę emitenta udZiałów:
— nalezy podać
osoby
takie
dotyczy
w których uczestniczą
niż 10% udziałów w spółce: nie
większy
pakiet
stanowią
udziały te
dochód w wysokości: nie dotyczyudziałów: nie dotyczy
w roku ubiegłym
osiągnąłem(ęłam)
i emitenta
Z tego tytułu
handlowych 4 nalezy podać liczbę
spółkach
winnych
2. Posiadam udziały
dochód w wysokości: nie dotyczy
ubiegłym
roku
w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

III.

i

osób prawnych lub przedsiębiorców,
z udziałem gminnych
handlowych
emitenta akcji:
społkach
liczbę
podać
1. Posiadam akcie w
nalezy
osoby
takie
uczestniczą
których
w
nie dotyczy
nie dotyczy
Większy niz 10% akcii w spółce.
akcie te stanowią pakiet
w wysokości: nie dotyczy
dochód
w roku ubiegłym
akcji: nie dotyczy
osiągnąłem(ęłam)
Ztego tytułu
należy podać liczbę emitenta
*
handlowych
spółkach
2. Posiadam akcje w innych
dochód w wysokości: nie dotyczy.
w roku ubiegłym
osiągnąłem(ęłam)
tytułu
Ztego

IV,

i

i

majątku odrębnego)
przynależnego do jego
mienia
wyłączeniem
terytorialnego, ich
malzonek, z
)ednostek samorządu
Nabylemlam) [nabyt moj
prawnej,
osoby
podlegało
państwowej
następujące mienie, które
od Skarbu Państwa, inne]
zwrązku metropolitalnego
lub
osoby prawne|
nie dotyczy
związków, komunalne]
mienia i datę nabycia, od kogo:
— nalezy podać opis
zbyciu w drodze przetargu

V.

działalności): nie dotyczy
formę prawną przedmiot
podac
(nalezy
gospodarczą
1. Prowadzę dzialalność
dotyczy..
me
›osobiście
nie dotyczy
nie dotyczy
| dochod w wysokoścr:
wspólnie z innymi osobami
takiej dzialalności
w roku ubieglym przychod
oslagnąlemlęlam)
pełnomocnikiem
przedstawmielem
Ztego tytulu
lub
yestem
gospodarczą
dotyczy
2. Zarządzam działalnością
przedmiot działalności): nie
[należy podać formę prawną
— osobiście nie dotyczy
nie dotyczy
-wspdln|e z innymi osobami
dochód w WVSOkOŚLIŻ nie dotyczy
w roku ubleglym
osiągnąlemlęlam)
Ztego tytulu

VI.

l

,

i

Vll.
siedziba spolki): nie dotyczy
W spólkach handlowych (nazwa,
(od kiedy): nie dotyczy
-iestem czlonkiem zarządu
nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
ijestem czlonkiem rady rewizyine; (od kiedy)-. nie dot cz
komisji
~jestem cztonkiem
dochód w wysokości: nie dotyczy
osrągnalemlęiam)w roku ubiegłym

Ztego tytulu

lub Zajęć, z podaniem
dzialalności zarobkowe]
lub
inne)
496,56 zl.
z tytulu zatrudnienia
[9809,03 zl dieta radnego:
Inne dochody osiągane
o
prace.
umowy
tytulu: dochód z tytutu
kwot uzyskiwanych z kazdego

VIII.

pojazdów mechanicznych

IX,

Skiadniki mienia

ruchomego

10 000 złotych (w przypadku
ok
TDCi rok 2010 o wartości
o wartości powyzei
osobowy Ford S-max 2,0

samochód
model rok produkqi):
należy podać markę,
1/2 inna osoba fizycznai
25 000,00 [1/2 własność zony
i

kredyty pozyczki oraz
w tym zaciągnięte
złotych,
000
10
powyżej
w iakiei wysokości).
pieniężne o wartośn
związku z jakim zdarzeniem,
udzrelone (wobec kogo, w
i

X.

ZoboWIązania
warunki, na jakich zostały

z

PLN

z

Śląski (wspóikredytobiorca
przez iNG Bank
dnia 21 05 2010 udzieioiiy
modernizację mieszkania
3,89% przeznaczony na

Kredyt hipoteczny w
000,00, oprocentowanie
mną) w wysokoścr 30
r.
z
Ostatnia rata 10101020
ING Bank Śląski (współkredytobioraca
wyszczególnionegow ill
przez
udzuelony
08.2015
modernizację domu
w PLN z dnia 20
2.) Kredyt hipoteczny
3,48 %, przeznaczony na
oprocentowanie
000,00,
zoną) w wysokości 100
r.
Ostatnia rata 15082030
Ii.1.
wyszczególnionego w
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świadomi/(a)] iż na podstawie gggiłBE)
Powyższe oświadczenie ski adam
kara pozbawienia wolności.
nieprawdy lub zatajenie pra wdv grozi
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1 Kodeksu karnego za podanie

wodniS)

