URZAD GMINY
WROBLEW

oswrADCZENrE MAJATKOW

aro -12-

2

radnego gminy
Wr6blew,
(miejscowoSi)

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

)

Je2eli poszczegrilne rubryki nie znajduj4
naleLy wpisai ..nie dotvczvtt.

3.

w konkretnym prrypadku

zastosowania,

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid

przynale2noSd

poszczegrilnych skladniktiw maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi d.o maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerfisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

kraju iza granic4.

4

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w

3

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

6.

W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomo5ci.
czgSci

CZrySC

A

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

urodzony(a) 15 " 01 .I911r.

w

T.asku

gospodarstwo rofne - rolnik,
Radny Gminy Wr6blew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994 z poLn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lno6i maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 7000
maj 4tkowa

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartosclowe:

nie

zL - ma?zefiska wspolno6c

doty cly...........

nie dotyczy

. na

kwotg:

nie

dotyc2y...........

il:
1 .759m2 2.2OOm2,o wartosci: 1. 171. O0O, 0O zL
2. 504.000,00 zL wycena wartoSci wedlug polisy ubezpieczeniowej
tltulprawny: 1. Akt notarialny, Rep.A Nr 4180/2004, 2. Pozwolenie
budowg Nr AB.6140.304.2013 - malzehska wsp6lnoSc majqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doty czy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
1.

Domo powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spoda r s two wa r z ywni c z e, powierzchnia:
20 ,2lha dzt-er2awa
o wartoSci: 2.000.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budynki inwentarsko-skladowe

2

4,

31

ha

na

+

tytulprawny:Akt notarialny Rep. A Nr 4180/2004,Rep. A 2II4/2011,
Rep. A. 446/2012, Rep. A 5000 /2009, Rep. A 1784/2005, 9,71 ha
malzeflska wsp6lnoSc majqtkowa, I4,6Oha - malatek odrgbny, akt
notarial-ny nr Rep. A nr 5831 /96, Rep.A nr I42I/98
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Wg stanu na dziefl 31.10.2078r. przychod - 524.63I,00 zL , doch6d
211.640,00 zL - malzefiska wsp6lnoSc majqtkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o.wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ilI.

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczE takie osoby-nale?y podad liczbg i emitenta
udzialow:

1. Posiadam udziaNy

ni o dafrrczrz

udzialy te stanowiEpakietwigkszy niLl0%oudziaNow w sp6lce:

nie dotyczy

..........

Ztego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych
udzia(6w: nie dotvczv ..........

-

naIe?y podad liczbg

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

i emitenta

0 zI

-

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby nalely poda6 liczbg i emitenta akcii:
-

1. Posiadam akcje
ni a

rla1_ rznzrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni2l0 % akcjiw sp6lce: nie dory c2y...........

ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

0 zL

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely podai liczbg i emitenta
akcji: nie dotyczy

z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w

roku ubieglym doch6d

w

wysokosci:

o

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m5j maLlonek, z wyN4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek iamoiz4du
terytorialnego, ich zwiqzkSw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzktt metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
- naleay poda6 opis mienla
i,datE nabycia, od kogo:
Dnia 19.05.1998r. nabylem od Agenc;i wlasnosci Rolnej s.p. w T,odzi
grunty rofne o powierzchnt 9,16ha. Akt notarialny, Rep. A Nr 1424/gB
-
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VI.
1

. ProwadzE dziaNalnosd gospodarcz4 (nale?y poda6 formg prawn4

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie

i przedmiot

doLyczy

nie dotvczv

- wsp6lnie zinnymi osobami

nie

dotycly...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ozr
2

. Zar zqdzam dzialalno

Sci

4 go sp o darcz 4 lub j e stem przedstawi

cieI

em pelnomo cniki em

takiej dzialalnofici(nalezy podaifor-gprawn?iprzedmiotdziaNalnolci):
osobiScie

nie

nie doryczv

doty cty...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty czy ..........

ztego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

0 zr.

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : n i
- j estem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

n

ie

do

e

do

t

y c zy .,.........

t y czy ..........

nie dot.yczy .........

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

dotycly...........

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

0 zI

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztSfiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
1 rlnnlrl- rz rrni ine - 33705r 14 ZL
2. zwroL podatku akcyzowego - 3826,14 zL
3. dieta radnego - 5110,90 zL

4. dzialafno6i
5. Swiadczenie

wykonywana osobiScie - 2'74 ztr
wychowawcze z tytulu Programu 500 Pfus
- mal2erlska wsn6lno66 m:iatkowa
IX.

-

I0600zL

{vJlv'

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanrcznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):

lista

Srodkow trwalych w zal4czeniu - malzefiska wsp6lnoSc majatkowa

X.
Zobowr4zaniapienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

i

Zobowt4zania pienigzne w Banku Spoldzielczym w Sieradzu O/Wroblew na

27.II.2018.

:

- kredyt mjeszkanjowy w wysoko6ci 300.000,00 zl, zaciqqniqty w kwietniu
20I4r. z karencj4 do kwjetnia 20L6r., splata w ratach miesiecznych,
wysokoS6 raty 1.083,0021 + odsetkl, oprocenLowanie 3,97e",stan zadluzenia
265342,35 zL,

- kredyt obrotowy, zac)agnigty w marcu 20LBr. w wysokoSci 100.000,00 21,
splaLa w raLach kwartalnych od czerwca 20L8r., wysoko66 raty 2.000,00 zl,
oprocentowanie 5,'122, stan zadLu2enia 96000 zL,
- kredyt obrotowy, zact4gnigty we wrzeSniu 20L5r. w wysoko6ci 285.000,00
zL, splaLa w ratach miesigcznych, w pierwszych 2 fatach wysoko66 rary 200,00 zl, w dafszych latach - 2.918,00 zL, oprocentowanie 6,22e", stan
zadlu2enia 244L96

zL,

- kredyt inwestycylny z dnia 08.2011r. w wysoko6ci 50.000,00 zl (zakup
gruntow), splata od 2018r., raLy raz w roku do sierpnla, 1 rata 1,000,00
zL, pozostale po 3.500,00 zI, kredyt na 15 fat, oprocenlowanle ok.3 %,
stan zadlu2enla 48000 zI,
- kredyL klgskowy zaciagniety 05.2016r. w wysoko6ci 93.0OO,OO zl,
anrananr-n'^'.ni ^ a,11 %, splata w 3 ratach rocznych (2or'lr. - 13.00a,00 zl ,
20L8r. - 30. OOO, 00 21, 20I9r. - 50. OOO, OO z1) , termin splaty 05.20I9r. ,
stan zadluzenia 50 . 000 ,00 zl,
- kredyt obrotowy zaci4gnigty 09.2016 w wysoko6ci 120.000,00 zl,
oprocentowanie 5,12e", splata w roku 09.202h., raty w wysoko6ci 2 po
4.000,00 zl, reszta po 16.000,00 z! co p6l roku, stan zadluzenia 96000 zI,

- kredyt obrotowy zaciagnieLy w 02.2011r. w wysokoSci 100.000,00 21,
oprocentowanie w wysokoSci 5,13%, raty (1--20.000,00 zL w 0I.20L8r., 250.000,00 zl w 07.20I8r., 3-30.000,00 zI 07.20L9r.) splata koricowa
0L.2079r., stan zadluzenia 30.000,00 zl,
-kredyt obrotowy zaciqgnigty w 02.05.2011r w wysoko6ci 87613,602I
onror-:enf owani e 5 OO9 r: F: mi aci an7.n2 wrzsokn(r- i 14\2 . Alzl
J|JJUYYJJvI:vJvlLaJ.|

st:n

z:rjlUZenia

68679,652f ostatnia rata w 03.05.2023r
- kredyt obrotowy zaci4gnigLy w 27.09.2071r w wysoko6ci 59546,362L
oprocentowanie 5,992 rata mj-esigczna B'7 I,4'/ z1 stan zadluZen)-a 51990,332I
ostatnia rata w 03.10.2024r
- kredyt w rachunku biezacym, odnawialny co rok w wysokoSci B0.OOO,OO 21,
oprocentowanie 5,562 od wykorzystanej kwoty, stan zadluzenia 14000 zL

-
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Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za

po

darie nieprawdy hlb zataj

Wr6blew, dn.

20

eni e

.f2 .2018r .

(miejscowoSi, data)

prawdy

gr o zi

kar a p o zbawienia wo lno S ci.

