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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana

jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku

zastosowania,

naleiy wpisa6 ..nie dotyczyt'.

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2noSd
poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.

iza granicq.

6. W czgsci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

czBsc A
Ja,nihejpodpisany(a), Sylwester Jacek Tomczyk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.
I

/

\

i-

07.I91'7r. w

Lasku

gospodarstwo rofne - rolnik,
Radny Gminy Wr6bl-ew

(miej sce zatrudnien ia, stan owi sko lub

fu

nkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2017r. poz. 187 5, z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZefrskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

1.

nie

dotyczy.........

dotyczy.........

nie dotyczy

- papiery wartoSciowei

. na kwotg:

il:

nie

nie

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

Dom opowierzchni: 1" 159m2 2.2OOm2,o wartoSci:

1.

171.000,00 z!

2, 504.000,00 zl wycena warto6ci wedlug poJ-isy ubezpieczeniowej
tytul prawny: 1. Akt notarialny, Rep.A Nr 4780/2004, 2. Pozwot-enie na
budowg Nr AB.6140.304.2013 - malzet'rska wsp61no56 majatkowa
2.Mieszkanie o powierzchni: nie doty czy m2, o wartoSci: nie dot,yczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: go spodars

20,21-ha dzierzawa

two wa r zywni c ze, powierzchnia: 2 4, 3i ha

+

owartoSci: 2.000.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budyn ki i nwent a r s ko - s k I adowe
tytul prawny: Akt. notarial-ny Rep. A Nr 47BO /2004, Rep " A 2L14 /2OLi ,
Rep. A. 446/2072t Rep. A 5000 /2009, Rep. A 1184/2006, 9,17 ha

malzeriska wsp6lnoS6 maj4tkowa, I4,60ha - majatek odrgbny, akt
notarial-ny nr Rep. A nr 5831 /96, Rep.A nr 1427/98

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
przychod - 39'7 . 559, 00 zL , doch6d - 94 .333, 00 zI
- malzefiska wsp6lno56 maj4tkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dot.yczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

ilI.

udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby -nale?y podad liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam

n ia

dnl- rrazrz

udziaNy te stanowi4

pakiet wigkszy ni? I\Yo udzial6w w sp6lce:

nie dory czy ..........

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

-

0 zt

nale|y podai liczbg i emitenta

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

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq, takie osoby - naIe2y podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
n i a

r{n{-rrazrr

akcjete stanowi4pakietwigkszyniZ 10 Yoakcjiwsp6lce:

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 hczbg i emitenta
akcji: nie dotyczy

Z

tego tytulu osiqgn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

0

zr-

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wyl1czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku 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 Wlasno6ci Rolnej S.P. w Lodzi
grunty rol-ne o powierzchni 9,16ha. Akt notarialny, Rep. A Nr 1'424/98
rrlsJ
- m:i:fck
nuvrr

odrebnv

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz1 (nale?y poda6 formg prawn?

i przedmiot

dzialalno(ci): ni-e dotvc zv
- osobiScie

nie

dotvcay...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: }zt2. ZarzqdzamdzialalnoSci4 gospodarczq,lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (naIe?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnofici): nie dotyczy
- osobiScie

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

0

zr.

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

nie dotyczy

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.,..,,..,.

doty czy .........

nie

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

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyltilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytulu:

'l

rtnnlrr-rr rrn;1ne _ 29 189,49 zI
zwroL podatku akcyzowego - 3.816,68 zI

2.
3. dieta radnego - 1.391,08 zL
4. dzialal-noS6 wykonywana osobiScie - 260,00 zL
5. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Pl-us -12.000/00
- mal2efrska wsp6lno5i majatkowa

zr.

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

Iista Srodk6w trwalych w zalqczeniu - malzeflska

wsp61no66 majqtkowa

X.
Zobowr7zania pienigzne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciq,gnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarueniem, w jakiej wysoko$ci):

Zobowi4zania pienigzne w Banku Sp6ldzieIczym w Sieradzu O/Wr6bl-ew na
3I .I2 "201-l r .
- kredyt mieszkaniowy w wysokoSci 300.000,00 zL, zaci4gnigty w kwietniu
20I4r. z karencjq do kwietnla 2016r,, splata w ratach miesigcznych,
wysoko66 raty 1.083,0021 + odsetki, oprocentowanie 5,56%,stan zadluzenia
216.I12,65 ztr
- kredyt obrotowy, zaci4gnig|uy w czerwcu 2013r.w wysokoSci 200.000,00 z!,
splata w ratach p6lrocznych od lutego 201-4r,, wysoko66 raty 22"200,00 zL,
oprocentowanie 6,56%, stan zadlu2enia 44.400,00 zl
- kredyt obrotowy, zaci4gnigty we wrze6niu 2015r. w wysokoSci 285.000r00
zl, splata w ratach mj-esipcznych, w pierwszych 2 1atach wysoko66 raty 200,00 zI, w dafszych latach - 2.918,00 zL, oprocentowanie 6,22%, stan
zadluzenia 213,91 6, 00 zI
- kredyt inwestycyjne z dnia 08.20I'lr. w wysoko6ci 50.000,00 zI_ (zakup
grunt6w), splata od 2018r., raLy raz w roku do sierpnia, 1 rata 1.000,00
zL, pozostale po 3.500,00 zt, kredyt na 15 Iat, oprocentowanie ok. 3 %,
stan zadluzenia 50 . 000 ,00 zI-,
- kredyt klgskowy zaci4gnigty 05,2016r. w wysoko6ci 93.000,00 z1_,
oprocentowanie 3,I12, splata w 3 ratach rocznych (2017r. - 13.000,00 zI,
20I8r. - 30.000,00 zI,20I9r. - 50.000,00 z1), termin splaty 05.2079r,,
stan zadluzenia 80.000 ,00 zI
z

Vz

-kredyt obrotowy zaci4gniety w 09.2076 wysokosc:- L2ooo\zr
oprocentowanie 5'71%splata w roku O9-2O2Lr raty wysokoSci2 po 40O0zL

reszta po 160002L co p6I roku stan zadlu2enia 1160002t
-kredyt obrotowy zaci4gniety w 02-2ol-t wysokosci 1000002r
oprocentowanie wysokoSci 5,73% raty (I-2OOOOzL w 01 -2OLg,25000021w07 -2OI8z1 3-3000021-01 -2olgrlsplata koricosa w 01 -2019
- kredyt w rachunku biez4c1m, odnavialny co rok v wysokosci
80.000,OO zl, oprocentoHanls 5,559 od rykorzystanej kr:oty.
- malZeflska rsp6lno56 raj4tkora

Powlzszeq$wiadczeqie skladam Swiadomy(a),r2n@stawie arL233 $ I Kodek$karnego
zapdanie nie pawdy lub zrtajenie paudy groaknapozbawienia wolna$ci.

Vflr6blew,

dn.

25 .04

.20tBr

(miejscowoSi, data)
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