ośwmoczcmc MAJĄTKOWE
radnego gminy
Będzin, dnia 14 kwietnia 2018 r.
imejscowośc'l

Uwaga:

Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nle domu!".
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegolnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majatkowa.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczymajątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkaniaskładającego oświadczenie oraz miejsca położenia iileruchomości.
I

1.

część A

Ja, niżej podoisanyiaj, Marcin Teodor Lazar
(imiona

i

nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Będzi
urodzony(a) 23 października 1979 ..
51
ul.
harakterze
Wolnosci
2
w
nauczy ela
Będzinie,
Szkole
Podstawowej
nr
w
zatrudniony w

(miejsce zatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

(Dz. U. z 2017 r.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
skład
malżeńskiej
poz. 1875), zgodnie z art. ZAh tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

|.
Zasoby pieniężne:

* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej155 000,00

—

środki pieniezne zgromadzone w walucie obcej. nie dotyczy

powierzchni: 180 mi, o wartości' 45 000,00
tytul prawny: wspólwlasność .
210 000,00
N Mieszkanie 0 powierzchni: 53,5 mi, o wartośc
tytul prawny: wspólwlasnoś
. Gospodarstwo rolne:
powierzchnia: nie dotyczy ..
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
nie
wartości:
dotyczy
0
rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
tytul prawny: nie dotyczy „
Z tego tytulu osiagnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysoko
4. Inne nieruchomości:
a) dzialka
powierzchnia: 2250 rn1

1. Dom o

.

.

.

«»

›

o wartości: 300 000,00
tytuł prawny: współwłasnoś
.
zabudowana garażem dwustanowiskowym
bi grunty orne
powierzchnia: 563A m1.
0 wartości: 30 000,00
tytuł prawny: współwłasnoś
:) działka
powierzchnia: 6333 m2
o wartości: 18 000,00
tytuł prawny: współwłasność .

|

budynkaml gospodarczymi, o łącznej wartośc 25 000,00 zł

III.
._

z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę emitenta udziałów:

.Posiadam udziały w spółkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

nie dotyczy

udziały
Z

,

i

te stanową pakiet Większy niz 10% udziałow w społc nie dotyczy.

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

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę

Z

i

emitenta udziałów: nie dotyczy.

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosc nie dotyczy

.

IV.
1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby—nalezy podać liczbę emitenta akcji:
nie dotyczy
i

udziały
Z

2.

te stanową pakiet Większy niz 10% udZialow w społc

tego tytułu osrągnąlemięłamł w roku ubiegłym dochód w wysokości. nie dotyczy.

Posiadam akcje winnych spółkach handlowych

Z

- należy podać liczbę

i

emitenta akc] .

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosc nle dotyczy.

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ii:h
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu —na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo' le dotyczy

VI.
1.

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną przedmiot działalności): nie dotyczy
i

działalnością gospodarczą lub Jestem przedstawmielem pełnomocnikiem taki
(należy podać formę prawna | przedmiot działalnośc

~ ,Zarzadzam

dziaialności

]

VII.

VIII.

lub innej działalności zarobkowej iub zajęć,

podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytuiu:
Gmina Będzin, dieta radnego - 21 001,10
Miejski ZespóI Szkól nr 1/ Szkola Podstawowa nr 2 w Będzinie - należnos ze stosunku pracy - 57 097,69
Inne dochody osrągane

: (ytuiu zatrudnienia

z

IX.

Składniki mienia ruchomego 0 Wartości powyżej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model | rok produkcji):
Ford KA rocznik 2009, Ford FIESTA rocznik 2015 (współwlasnns'ć) .....

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 liotych, w tym zaciągnięte kredyty pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzieione (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny 60 000,00 w ING Bank Ślas
i

CZĘŚC

a

Powyższe oświadczenie składam świadomy[a), iż na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinuśa.

Będxin, 14 kwietnia 2018
(miejscnwość, dalai

&

1 Kodeksu

karneg

za podani

