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radnego gminy

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

) Jeieli poszczeg6lne rubryki

nie znajduj4-w konkretnym przypadku zastosowania,

naleLy wpisad .,nie dotyczy".
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid

przynale2noS6

poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malZer[skq wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy

-5.

do maj4tku

maj4tku w kraju i za granic4.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniehwierzytelnoSci pienigZne.
6.

W

A

oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
czgSci

CZ4SC A
Ja,

ni2ejpodpisany(a), Sylwester Jacek Tomczyk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.01

.1-977r. w Lasku

gospodarstwo rol-ne - rolnik,

Radny Gminy Wr6blew

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malZefiskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone
no(6 meia1-.kowa

\arsn6l

v

w walucie polskiej: 1.000,00 zI- -

malzehska

rrrsJ{g

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wafioSciowe:

nie dotyczy..

nie dotyczy
na kwotg:

nie

dotycay.........,.

il.

1. 171.000, OO zL
2. 604.000,00 z1 wycena warto6ci wedlug polisy ubezpieczeniowe;
tytul prawny; 1 . Akt notarialny, Rep.A Nr 4'780 /2004, 2. Pozwolenie
budowg Nr AB.6140.304.2013 - malzefiska wsp6lno6i maj4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doty czy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy
1.

Dom o powierzchni: 1.159m2 2.200m2,o wartosci:

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: go sp oda r

20,2lha dzter2awa
o wartoSci:

2.000. 000, 00

s

two wa r z ywni c z e, powierzchnia:

2

4, 31 ha +

zI-

budynki inwentarsko-s kladowe
tytulprawny:Akt notariaf ny Rep. A Nr 4180/2004, Rep . A 2774/2011 ,
Rep. A. 446/2012, Rep. A 5000/2009, Rep. A 1184/2006, 9,11 ha
malzefiska wspolnoSi maj4tkowa, 14,60ha - majatek odrgbny, akt
notarial-ny nr Rep. A nr 583'7 /96, Rep. A nr I42I/98
rodzaj zabudowy:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

przychod - 433.008/00 zL , doch6d - 248.293,00
- malzefiska wsp61noS6 majatkowa

zI-

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o waftoSci: nle dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

ilI.
udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta

1. Posiadam

tdzial6w:
ni o rlnJ- rznzrz

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0o/o udzialow w sp6lce:

nie dot.y czy ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w:
docvczv ..........

nie

0 zI

- nale?y podai hczbg i emitenta

na

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zL

IV.
w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1 takie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
-.; ^
]]fe

/-]^+t,^,t,
uvwYvLY

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz l0

o/o

akcji w sp6lce:

nie doty cly...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytutu osi4gn4lem(glam)

0

zL

- nale2y poda6 hczbg i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0 zI

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, irurej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaLo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

Dnia 19.05.1998r. nabylem od Agencji W?asno6ci Rolnej S.P" w Lodzl
grunty rol-ne o powierzchni 9,'l6ha. Akt notarialny, Rep. A Nr L424/98

- majatek

odr?bny

VI.
1. Prowadzg dziaNalnoSc gospodarczq (nale2y

dziaialnoSci):
- osobiScie

podai formg prawn4 i przedmiot

nie dotyczy

nie dotv clv...........

- wsp6lnie zrnnymr osobami

nie

dotycay...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0zI

go sp o d ar cz4 lub j e stem przedstawi cie I em p elnomo cniki em
(nale?y
podai
takiej dzialalno5ci
formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

2. Zar zqdzam dziatalnoS ci 4

- osobiScie

nie dotvclv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : n i
-

jestem cztonkiem zatzqdu (od kiedy):

do t' y c

2y"""""'

nie dotvczv """""

-jestem czlonkiem tady nadzorczej (od kiedy):
-

e

nie dotyczy """"'

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotvczy"""""'

Ztegotytuluosi4gn4lem(glam)wrokuubieglymdochodwwysokoSci:0zL

VIII.

innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaigc, z

74 zI
zL
4.676,12
3. dieta radnego 4. dzialal-no66 wykonywana osobi6cie - 137,00

5. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu
- malzeriska wsP61no56 maj4tkowa

zL

5OO

PIus - 8.000,00

zL

IX.

zlotych (w PrzYPadku pojazd6w
Sktadniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10 000
mechanicznychnalely podac markg, model i rok produkcji):
w zal4czentu I malzefiska wsP6lno56 ma;4tkowa

lista

Srodk6w

trwalych

X.
tym zaciqgniEte kredyty i
zobowiqzaniapienigzne o warloSci powyZej 10 000 zNotych,w
w zwiqzku, z jakrm
ooLvczktoru, *u*rrki, na jakich zistaly udzielone (wobec kogo,
zdarueniem, w jakiej wYsokoSci):
O/Wr6bfew na
Zobowt4zania Pienigzne w Banku Sp6ldzieLczym w Sieradzu
16.09 .2018 . :
w kwietniu
- kredyt mieszkaniowy w wysokosci 300.ooo,oo z!-, zaci4gnlgty

2OI4r, z karenc;a do kwletnia 201-6r', sp}ata w ratach miesigcznych,

wysokoS6ratyl.OB3,OOzlfodsetki,oprocentowanie5,562,stanzadLu2enia
261 .508,65 zlt
,
r^^ nnn n^ z4l
-r100'OOu'\.)u
- kredyt obrotowy, zaci4qnigty w marcu 2018r' w wysoko6cl
zL, splata w ratach miesigcznYc , w
'918
2aO,OO zL, w dalszYch latach zadlu2enra 250 '152'00 zL'
nn -1 (zakup
cn1 -ir ur urrrqnkoi
_kredytanwestycy)nyzdniaOs'2oI1r'wwysoko6ci5U.0UU/UUZ.t
grunt6w),sp}ataoozorg'.,ra|yrazwrokudosierpnia,lratal'000,00
3 %'
zL, pozostale po 3.5OO,OO zl, kredyt na 15 lat' oprocentowanie ok'
stan zadluzenia 4 8 . 000 ,00 zL,
w wysoko6ci 93'000'00 zt'
- kredyt ktgskowy zaci4gnigty 053'2016r'
rocznych (2071r. - 13.000,00 z},
ratach
w
oprocentowanle 3-,I.7%, "pl.t05'201"9r''
2OI8r. - 3O.OOO,oo 21, 2Ot9r. - 5O.O0o,oo z1)' termin splaty
stan zadtuzenia 50.000,00 zL,
I20 'OOO'00 z1'
- kredyt obrotowy zaciagniety 09 '2016 w wysoko6ci
w wysoko6ci 2 po
raty
oprocentowanie 5,11-eo, splata w roku 09 '202k ' '
4

\A
t_J

4.000,00 zlf reszta po 16.000,00 zL co p6l roku, stan zadlu2enia II2.000,00
OT

- kredyt obrotowy zaci4gnigty w 02.2011r. w wysoko6cl 100.000,00 21,
oprocentowanie w wysoko6ci 5,132, raty (7-20.000,00 zL w 0I.20I8r., 250.000,00 zL w 07.20L8r., 3-30.000,00 zL 07.2079r.) splata koricowa
07.20L9r. , stan zadtu2enia 30. 000 ,00 zL,
- kredyt w rachunku biezqcym, odnawialny co rok w wysoko6ci 80.000,00 zl,
oprocentowanie 5,562 od wykorzystanej kwoty, stan zadluzeni-a 79.000,00 zL
- malzefiska wsp6lno6i majAtkowa

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ l Kodeksukamego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Wr6bl-ew,

dn.

l-6.09 .201-8r.

(miejscowoSi, data)

a
'/ra

