OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Będzin, dnia 10 04.

(miejscowość)?
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Uwaga'
1.

Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
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zupełn go wypełnienia

kazdej z rubryk.
2.

Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleznosc poszczególnych składników
majątkowych. dochodów zobOWiązan do majątku odrębnego | majątku objętego małżeńską wspólnością
i

majątkową

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granica.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

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

CZĘŚC A
Maciej Paweł Fazan

Ja. niżej podpisany,

(Imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
i

urodzony(a) 17.02 1975 w Zabrzu
PTHU Interpromex Sp. z o o. - Wiceprezes Zarządu
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam. że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lubstauew-rąee—mój—mająteleodcębey.

Zasoby pieniężne
— środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

~40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych)
(współwłasność z żoną)

— środki pienięzne gromadzone w walucie obcej"

300 EUR (trzysta euro)

(współwłasność z żoną)
200 USD (dwieście dolarów USA)

(współwłasność z żoną)
— papiery wartościowe

nie dotyczy

II.

149,53 mij o wartości 379.080 PLN (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

1.1 Dom o powierzchni:

osiemdziesiąt zlotych)

tytuł prawny. współwłasność z żoną
1

2 Dom o poWierzchni: 169 m?. o wartosci: 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych)
tytul prawny. współwłasność z rodzucami

2. Mieszkanie

0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartości: nle dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
3.

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy, powierzchnia nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny nie dotyczy
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tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości: nie dotyczy
i

4. Inne nieruchomości:
4.1 powierzchnia:

0,1366 na

16349150

o wartości.

PLN

(sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych

rac/100)
tytuł prawny:

4.2 powierzchnia:

współwłasność z żoną
21 m2 (działka

zabudowana garażem o powierzchni 18m?)

0 wartości.

25.000 PLN (dwadzieścia piec tysięcy złotych)

tytuł prawny:

o wartości

współwłasność z zoną
20 m2 (działka zabudowana garażem o powierzchni 20 m?)
20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych)

tytuł prawny:

współwłasność z zona

4.3 powierzchnia:

4.4 powerzchnia: 0,0669 ha (działka na której stoi dom opisany w punkcie 1.1)
o wartości:

5057040 PLN (pięcdziesiąl tysięcy pięcset siedemdziesiąt sześć złotych A0l100)

tytuł prawny:
o wartości:

współwłasność z zoną
0,055 ha (działka na której stoi dom opisany w punkcie 1.2)
30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)

tytuł prawny'

współwłasność z rodzicami

4.5 powierzchnia:

4.6 powierzchnia:

0,3794 ha (udział 1/34 w drodze dojazdowej do domu wym. w punkcie 1 1)

o wartości:

11.070,00 PLN (jedenaście tysiecy siedemdziesiąt złotych)

tytuł prawny

współwłasność z żoną
0,2294 ha

4 7 powierzchnia:
0 wartoscr

20.000 PLN (dwadZieścia tySięcy złotych)

tytuł prawny:

własność odrębna

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w których
uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów. nie dotyczy

1.

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

tego tytułu OSiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę emitenta udZiałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokosci: nie dotyczy
Z

i

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta akcji. nie dotyczy
1.

i

akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — nalezy podać liczbę emitenta akcji nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
l

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitarnego następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać: opis mienia datę nabyciaj od kogo:
i

%

działka opisana w dziale Il, punkt 4, podpunkt 4.1 o powierzchni 0.1366 ha, nabyta od gminy Sławków za kwotę
163 491,60 PLN (sto sześćdziesiąt trzy tySiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 60/100) dn. 30.06.2011r.,
wchodząca w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
VI.
1.

Prowadzę działalność gospodarczą (na|eży podac formę prawna przedmiot działalności). nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
i

› wspólnie z innymi
Z

2.

osobami: nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości: nie dotyczy
i

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstaWicieIem pełnomocnikiem takiej dZiałalności (nalezy podac formę prawną przedmiot działalności): nie dotyczy
i

,
7

osobiście: nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VII.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, Siedziba spółki):

Paryska 11, 42600 Będzin
—jestem członkiem zarządu (od kiedy) od 5 marca 2015 r.
PTHU Interpromex sp. z o.o.

,

ul.

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem członkiem kOmiSjI reWIzyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości
- z tytułu umowy o

pracę:

- z tytułu umowy o

śWIadczenie usług w zakresie zarządzania:

139.659,60 PLN (przychód),

14826024 (dochód)

14915024 (przychód),
2.

13810335 (dochód)

Współdzielniach, nie dotyczy
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy). nie dotyczy
— Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Z

3.

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości nie dotyczy
i

qundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

—jestem członkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
—jestem członkiem komis” rEWizymej (od kiedy) nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód dochód w wysokoścu nie dotyczy
I

VIłI.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu
umowa zlecenie: 14.230 (przychód) 11 384 (dochód)

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych należy
podać markę, model rok produkcji):
1

Mercedes W120. 1959
X.

Zobowrązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz warunki
na jakich zostały udzlelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, Wjakiej wysokości):
i

1

.

kredyt hipoteczny bank BPH S.A. z sredzmą w Gdańsku na kwotę 25576594 PLN (dwieście pięćdziesiąt
pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 941100). udZieIony na zakup nieruchomości wymienione]
w dziale II punkt 1.1 w związku z podpunktami 4.4 oraz 4.5, okres sptaty 144 (sto czterdzieści cztery)
miesiące. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosr 11024138 PLN (sto dziesięć tysięcy
dwieście czterdZieści jeden złotych 381100)
karta kredytowa bank Citibank Bank Handiowy S.A w Warszawie udzielona linia kredytowa w wysokości
20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), udzielona na wydatki biezace. Saldo zadłużenia karty
kredytowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 494,91 PLN (jeden tysiąc czterysta dziewięćset cztery
złote 91/100).

,

CZĘŚC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie an. 233 5
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Będzin 10.04.2018
(miejswwość, data)
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