
ZalQcznLki do rozporzadzenE Prezesa Radv
I',tlnlsk6w
z dni. 26 lutego 2003 r

Zalecznik nr l'?
WZOR

Parczew, dnia 30 .O4.20I9r,

uwaga: 
(miejscowoi')

l. Osoba skladajeca ojwiadczenie obowiazana iest do zgodnego z prawde, starannegoi zupelnego wypelnienia kaidei z rubryk.
2:r,€-i:li poszczeg6lne .rubryki nie znajduje w konkretnym prrypadku zastosowania,

natezy wptsac ..nie dotyczv".
3. Osoba sktadajEca oswiadczenie obowi?zana jest okre6li6 przynateinosc

poszczeg6lnych. sktadnik6w majetkowych, ,ochod6; i zobowiqzari ;; ."r;ii;ooreDnego i maiqtku obietego malzenska wspolnoicia maiatkowa. 
-

4, oswiadczente o stanle maietkowym dotyczy majatku w k.ilir i za iranicq.5. oswradczenie o stanie maietkowym obeimuje niwniei wierzyteln*ci pienieine.
6. w czegci A oiwiadczenia zawarte se informacie iawne, w-czqjci B:a6 informacjeniejawne doty<zece adresu zamieszkinla sklad-ajqcego oiwiiifiienie oraz miejsiapoloienia nieruchomoici.

czEsc a

la. nrzei podpsany(a) Tomasz Andr/ej Swia
urodzony(a) 20.O2.7972 r. w Czem ernikach
Radny Rady I\4iejskiej w parczewie, nauczyciel Szkola podstawowa nr 2 w parczewie

{miejs.e 2arrLrdnienia. st.rnowisko tub f unkcja)

p! zapoznaniu siq z peepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzEdzie gm nnym(Dz, U, ? 2Ol7 r,poz. .I8/5), zgodnie z art. 241 Let ustawy o<*iiOiro., ze fosraOim!1/(rodzqce w sklad malze6skej wspdlnosci "najEtkowej lub stanowia.e n-oj mal4Lek
odrqbny:
t.
Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 4OOO zt.
- (rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto<ciowe: Akcje Bogdanka S.A szt.512
na kwotqi 20,280

r) ze zmiarq_wprowadzona pfzez 5 1 pkt 1 rozpozEdzenra prezesa Rady N4inistr6w z dnia 2 Bczeni/ca 2017 r
,:i:l,lll3::9" 

- _l"rlgrzqdzenre w sprawie okre(tenia wzor6w formutarzy o6wiadczehrrdj.|tKowycn raoneqo
gminy, w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbn ka gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej 9miny,
osoby zarzqdzajQcej iczlonka organu zarzadzajEcego gminnq osobE prawnE oraz osobywydajqcej decyzle
administracyjne w tmieniu wdjta (Dz. U. poz. 1298), kt6re tr,eszto w 2ycie z dniem 1 tipca 2017 r.

,
1.Dom o powierzchni: 140 mr, o warto6cii 35O.Oo0 7l
,tytul prawny notarialny akt wlasnogci-wsp6twlasnoji mat2e6ska
2.Mieszkanie o powierzchni: m:, o wartoSci: nie dotyczy

,

oSw|ADczENlE MAjArKowE
\ -- radnego gminy



tytul prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
powiezchnia:
o warto3cii
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiegnElem(qlam) w roku ubieglym przych6d doch6d w wysoko(ci:

4. lnne nieruchomoici: nie dotyczy
powierzchnia:

o waTto<ci:
tytul prawny .

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

peedsiqbiorc6w, u,/ kt6rych uczestnicze takie osoby - nale2y podaa liczbq iemitenta
udzial6w:nie dotyczy
udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10olo udziai6w w sp6lce: .

Z tego tytutu osiEgnEtem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokojcil
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai ticzbe iemitenta

udzial6w: nie dotyczy
Z tego tytulu osiQgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

1
tv,
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorc6w,w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podaa liczbe iemitenta
akcji:nie dotyczy
akcje te stanowiE pakiet wiQkszy niz 10% akcji w sp6tce:
Z tego tytulu osiEgnQlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoEci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handtowych - nalezy podaa ticzbe iemitenta
akcji: nie dotyczy
Z tego tytulu osiEgnQiem(etam) w roku ubieg+ym doch6d w wysokodci:

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylQczeniem mienia przynale2nego do jego
malEtku odrebnego) od Skarbu Pa6stwa, innej pahstwowej osobt prawnej, leanoltil
samorzedu terytorialnego, ich zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnel lub zwiEzku
metropolitalnego nastepujQce mienie, kt6re podlegalo zbyciu wdrodze przetargu -
nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dzialalnoSa gospodarcze (nale2y podaa forme prawne i przedmjot
dzialalno(ci): nie dotyczy

osobi<c e
- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytulu os QgnElem(qlam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzadzam dzlalalno6ciE gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalno6ci (nale2y podaC formq prawnE iprzedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy
- osobiScie
- wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiEgnElem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko<ci:

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):
jestem cz+onkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ;l'
L



z tego tytutu osiEgnEtem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoJci:
vIt.
lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalno<ci zarobkowej lub
zajqa, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: Szkola Podstawowa nr 2 w Parczewie-
wynagrodzenie wynikajqce ze stosunku pracy 65.441.48 zl.
Dieta radnego-ok.1780 zl.
tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartogci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku
pojazd6w mechanicznych
nale2y poda( marke, model i rok produkcjl): Toyota Rav4-I999 r, Audi 46 2005 r.

x.
zobowiazania pieniq2ne o warto<ci powy2ej 10 0 00 ztotych, w tym zaciAgniete
kredlty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiQzku z jakim
zdae eniem, w jakiej wysoko5ci):
Kredyt budor/vlany 174 768,79 zl.-PKO BP

CZESC B

a

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. 1 ustau,y z dnia E marca 1990 r. o samorz4dzic gminnym

(tj. Dz.U. 22017 r. poz. 1875))

Powy2sze o<wiadczenie skladam iwiadomy(a), i2 na podstawie art.233 5 1 Kodeksu
kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia,wolnoici.

Parczew, 30.04.2019 r.
(miejscowoda. data)
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