oswrADczENrE MAJATKOWE
radnego gminy
Wr6blew,
(miejsco

Uwaga:

t. Osoba skladajqca

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

JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad ..nie dotvczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid

przynaleino56
poszczegtilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzarL do maj4tku
odrgbnego i mai4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnosci4 mai4tkowa.

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry majatku w kraju iza granic}.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wier:zytelno5ci pienigine.

6. W

czgSci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz1ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsce

poloienia nieruchomoSci.

CZF,SC A

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

urodzony(a) 15.01

.I9i1r.

w

T,asku

gospodarstwo rol_ne - rolnik,

Radny Gminy Wr6b1ew

(mi ej sce zatrudnienia, stan owisko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z2ll5r.poz. 1515,2p62n.2m.),zgodniezart.24htejustawyoSwiadczam,2eposiadamwchodz4cew
sklad malZeriskiej wsp6lnos6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

1.

nie

d.ory cty...........

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

nie dotyczy

- papiery warto6ciowe:

nakwotg:

.

il:

nie

nie

dot.yc2y............

f .I5gm' 2.2OOm2,o wartoSci: 1. 117. 000, O0 zI
2. 265.000,00 zL
tytul prawny: 1. Akt notarialny, Rep.A Nr 4iBO/2004 -

Dom opowierzchni:

wsp61noS6 ma;4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doty
tytul prawny: nie dotyczy

czy

m2, o wartoSci:

malzefska

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

23,IBha(w?asnoS6)
o wartoSci:

gosp

oda r

s

two wa r z ywn i c z e, powie

+ 2I, 70ha dzierzawa

rzchnia:

2.000.000,00 zI

rodzaj zabudowy: budyn ki i nwent a r s ko - s k l adowe
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr 4T BO/2004, B,

58 ha - malzeriska
wsp61no56 maj4tkowa, 14,50ha - majqtek odrgbny
Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysokoSci:
przychod - 430766,00 zL , doch6d - Ijj3G5, O0 zL
- malzeiska wsp6lno66 maj4tkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartodci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
1. Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiotc6w, w kt6rych uczestnicz1takie osoby-nalely poda6 liczbE i emitenta
udzial6w:
ni a

rlnl-rzazrz

udziaNy te stanowi4

pakiet wigkszy ni2l\Yo udziaN6w w sp6lce:

nie

dory czy ...................

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

o zr

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nalely poda6 liczbg i emitenta
udzial6w: nie dotyczy ..........

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

o zt

IV.
1

w sp6lkach handlowych z udziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podai liczbE i emitenta akcji:

. Posiadam akcje
ni o rlatrznzrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

l0 % akcji w sp6lce: nie dory cry...........

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

0 zL

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale2y poda6 hczbE i emitenta
akcji: nie dotyczy ...........

z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: o

zt

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, zwylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nalely poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
Dnia 19. 05. l-998r. nabylem od Agencj i wlasnoSci Rolne j s . p. w T,odzi
grunty ro]ne o powierzchni 9,16ha. Akt notariarny, Rep. A Nr 1424/gB

-

ma

i

a

t.e

k

ocl

rebnv

vr.
1. Prowadzg dzialalnosi gospodarcz4(nale?y

dzialalno(ci):
- osobiScie

nie dotyczy

nie

podai formg prawn4 i przedmiot

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: Ozt
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodar czy lubj estem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalno5ci (naleiry podai formg pram4 i przedmiot dzialalnoSci):
doryczy

nie

- osobiScie

nie

doty 92y............

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

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

o zL

YJ

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

e

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ni

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dory

nie doryczy
c

nie

zy ..........
dory

nie

czy

..........

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

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

0 zr-

vIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyiilu zatrudnienia lub innej dzia\alnofici zarobkowe
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

j lub zajEd, z

1.
2.
3.
4.
5.

doplaty unijne - 28019,26 zl
zwrot podatku akcyzowego - 2621,30 zL
pomoc de minimis - 1388,00 zl
dieta radnego - 106I.45 zI
dzialal-noS6 wykonywana osobiScie - 520,00 zI
5.pomoc 500+ - 9000,0021 malzeflska wsp6tno66 maiatkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

frsta Srodk6w trwalych w zal4czeniu - malzeflska wsp6lno56

maiatkowa

X.
ZobowiEzartia pienigZne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku, z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) :

i

Zobowi4zania pienigzne w Banku Sp6ldzieIczym w Sieradzu O/Wr6blew na

3I.72.20I6x. :
- kredyt mieszkaniowy w wysokosci 300.000,00 zr, zaci4gnigty w
kwietniu 20r4r. z karencja do kwietnia 201-6r., sptata w ratach
miesigcznych, wysokoS6 raty 1.083,002L + odsetki, oprocentowanj_e
3,982, stan zadluzenia 289169,0I. zI
- kredyt inwestycyjny, zaci4gnigty w czerwcu 2072r. w wysokosci
250. 000, 00 zL, splata w ratach p6lrocznych, wysokos6 raty 1g . 000, 00
zL, oprocentowanie 3,332, stan zadluzenia 36.000,00 zL
- kredyt obrotowy, zaci4gnigty w czerwcu 2or3r.w wysokosci
200.000'00 zL, splata w ratach p6lrocznych od rutego 2or4r.,
wysokoS6 raty 22.200,00 zr, oprocentowanie 6,332, stan zadluzenia
56600,00 zI
- kredyt klgskowy I zacr4qnigty o5.2016r. w wysokosci 93.000,00 zL,
oprocentowanie 3tr7% splata w 3 ratach rocznych (13000211roku, 30000 zl-2roku, 5000021-3 roku termin splaty 05.20 !9r. , sran
zadluzenia 93.000,00 zI
- kredyt obrotowyt zacragnigty o9.2or5r. w wysokosci 2g5.000,00 zL,
splata w ratach miesigcznych, w pierws zych 2 fatach wysokoS6 raty 200,00 zL, w da]szych latach - 3.000,00 zr, oprocentowanie 6,2221
stan zadluzenia 282.000,00 zL

- kredyt obrotowy zaci4gniety w 09.2016 wysokosci r20ooozr.
oprocentowanie 5,lrz splata w roku 09.2021r raty wysokosc:- 2 po
40002L reszta po 16000zl co p61 roku
- kredyt w rachunku biez4cym, odnawia_lny co rok w wysoko6ci
90.000,00 zL, oprocentowanie 5,56% od wykorzystanej kwoty.
- mal2eflska

wsp61no56 majqtkowa

Porryhsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy hb zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnosci.

Wr6b1ew,

dn. 26.04.2011r.
(miejscowo$6, data)
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