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oSwnDCZENTE MAJ4TKowE
radnego gminy
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Uwaga:

1" Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
nale2y wpisad ,.nie dotvczy".

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2no5i
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego mal2eriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dofyczy maj4thu w

5"

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelnoSci pienig2ne"

kraju iza granic4.

6. W czgSci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

CZESC A
Ja,nrhejpodpisany(a), Sylwester Jacek Tomczyk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko lodowe)

urodzony(a) f s. 07 "I91'tr
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Lasku

gospodarstwo rolne - rolnik,
Radnv Gminv Wrobfew

(miejsce zatrudnLnia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym (Dz. U.
22015r. poz. 1515, z poLn" zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy o(wiadczam, ze posiadam wclrodz4ce w
sklad rnalZeriskiej wsp6lno56 majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

1[

I.
Zasoby pieniqzne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

Srodki pienigZne zgromadzone

papiery wartoSciowe:

nie

nie

Lyczy

w walucie obcej: nie dotYCZy

dotYczY

na kwotq:

nie

dotyczY......'.'..

il.
1.

do

Dom o powierzchni: r . 159m2 2 .2oom2, o wartoSci:
2 . 265 .000, 00 zL

1. 117.000,00

zL

tytul prawnY: 1. Akt notarialnY, Rep"A Nr 4180/2004 - malzehska
wsp6lnoSi majatkowa
2. Mieszkanie o powierzchm: nie dotyczy m2, o watloSci: nie dotyczY
tytul prawny: nie dotYczY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spoda r s two wa r z ywni c z e, powierzchnia" 2 3, I]ina
o wartoSci: 2 . 000 . 000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budynki inwentars ko-sktadowe
tytui prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr 41BO /2004, B, 5B ha - malzefiska

wsp6lno6c majatkowa, 74,60ha - majqtek odrgbny
Ztigotytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
przychod - 384 .392,00 zL , doch6d - 81 "432,00 zI- malzefiska wsP6lnoSc maj4tkowa

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie doLYczY
o wartoSci: nie dotYczY
tytul prawnY: nie dotYczY

ilI.

os6b prawnych lub
podai
liczbp i emitenta
przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestniczqtakie osoby-nale|y
udzial6w:

L posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych

nie dotvczv ..........
udzialy te stanowi4pakiet wiEkszy nrz l0o/o udziat6w w sp6lce:

nie dotyczy """""""""'"

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

0

z]-

2. posiadam udziaNy w innych spolkach handlowych_ nale?y podad liczbE i emitenta
udzialow: nie dotyczY .......'..

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

0

zL

IV"
w sp6lkaeh handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podai liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
n i a rln]- \rtr\r

akcje te stanowi4pakiet wigkszy niZ

l0

Yo akcji

w sp6lce:

nie

dory cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2" Posiadam akcje

akcji:

z

w innych sp6lkach handlowych

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(plam)

- naleay podai liczbE i emitenta

w roku ubiegtrym doch6d w

wysokosci:

0

z!

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe?y podai opis mienia i datE nabyeia, od kogo:

Dnia 19.05.1998r. nabylem od Agencji wtasnosci Rolnej s.p. w Lodzi
grunty rol-ne o powierzchni 9,16ha. Akt notarialny, Rep" A Nr 1424/98
-
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VI.
1

. Prowadz p dziaNalnoS

dzialalnoSci):

i

go sp o dar

czq (nale?y

po

dai form g prawne i przedmi ot

nie dotyczy

- osobiScie

nie dotyczv

- wsp6lnie

zinnymi osobami

nie dotvczv

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: OzI
. Zar zqdzam dzialalno s ci 4 go

czqlub j e s tem p rz e d s tawi c i e I em p eln o mo cni ki e m
tal<iej dzialalnoSci (nale?y podai formE prawn4i przedmiot dzialalnofici): nie doryczy

2

- osobiScie

njs

- wsp6lnie

zinnymi osobami

sp o d ar

6[6f rzr:zrz

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O z!.

vII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie

nie dotyczy

dotyczy.......".'
........".

nie dotyczy

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

doty czy....'......

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

VIII"
Inne dochody osi4gniqte ztyt''iltt zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaipc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego t1'tulu:
1. doplaty unijne - 21.306,40 zL
2. zwroL podatku akcyzowego - I.884,91 zL
3" pomoc de minimis - 4.208'36 zL
4" Oi"t" radnego - 6.836,28 zL
5. dzialafnoSc wykonywana osobiScie - 372,00 zL
lua
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IX"
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6 markQ, model i rok produkcji):
lista Srodk6w trwalvch w zalaczeniu - malzefrska wsp61no56 maj4tkowa
X.
Zobowrqzania pieniEzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gmpte kredyty i
po|yczkr oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwrqzku,ziakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
SnAldzi a1 azstrl W Sief adZ:u O/\IfObf eW na
zalrar.r.i .o:n.i . yrErlr\.arru
lJUtJVWIc4LatIla
^i oni eine w Bankrr vlrv!u4rv

3I.12.20I5r.:
- kredyt mieszkaniowy w wysokoSci 300'000,00 zL, zaciqgniety w
kwietniu 2OI4r. z karencj4 do kwietnia 2016r., splata w ratach
miesigcznych, wysokoS6 raty 1.083,002L + odsetki, oprocentowanle
5, 56%, stan zadlu2enia 300 . 000, 00 zI- kredyt inwestycyjny I zacl_q.grrigty w czerwcu 20I2r. w wysokoSci
250.000,00 zL, splata w ratach p6lrocznych, wysokoSi rat.y 18.000'00
zL, oprocentowanie 3,562, stan zadLu?enia 12.000'00 zL
-
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2OO.O0O,OO zI, splata w raLach polrocznych od lutego 20I4r.,
wysokoSi raLy 22.200,00 zL, oprocentowanie 6,56%, stan zadluzenia
110.800,00 zL
- kredyt obrotowy, zaci4qnigty 28.I0.20I4r. z karencj4 w splacie do
29.09.201,5r. w wysoko6ci 23.OOO,OO ZL, splata w dw6ch ratach, termin
splaty 30.09 "2016r. , stan zadluzenia 20.000' 00 zI
- kredyt obrotowy, zaci4qnigty we wrzesnt-u 2015r. w wysokoSci
285.000,00 ZL, splata w ratach miesigcznych, w pierwszych 2 latach
wysokoSi raty - 200,00 zL, w dalszych laLach - 1.000,00 zL,
oprocentowanie 6,222, stan zadlu?enia 284.400'00 zI- kredyt w rachunku bie 24cym, odnawialny co rok w wysokoSci
90.000,00 zL, oprocentowanie 5,56eo od wykorzystanej kwoty"
^!se]

PoryZsze oSwiadczenie sktradam Swiadomy(a),i|napodstawie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie nie prawdy htb zatai enie prawdy gr ozi kar a p ozb awieni a wo lno S ci.

Wr6blew, dn" 12.04.2076r.
(miejscowoS6, data)

