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Zalqcznik nr 1.

, dnia 29.04.2019 r

la, n lel podptsany(a), Tomasz Andrzej Swi(

urodzony 20.02.1972 r. w Czemiernikach .
Radny Rady Miejskiej w parc.ewie, nauczycielszkota podstawowa nr 2 w parczewie

po-zapoznaniu siq z przepisami ustnwy z dnia 8 marca l99O r. o safiorzQdzie I1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ojwiadczam, ze posradam wchodzace w
Eliatkowei lub rtanowiqce m6j maiqtek odrqbny

Zasoby pienieine:

-:l:1:i e'eniezne rsromadzone w watu(,e potsl(lej: 18.000 zt., Superkonto sG4O- srookr ptenrgzne zgromadrone w waluL e obcel: Nie dotyczy
- papiery wanoJciowe: Akcje Bogdanka S.A szl. 512
na kwotqi 10598,4
[.
1.Dom o powierzchni: 140 m, o wa(o5ci : 3O0.OOO.l.

tytul prawny: Notarialny akt wlasnojci _ wsp6lwlasnojd maliedska
2.lU eszkaoie o powlerzchoi: 60 mr, o wartojcr :IO0.OO -,X udzialu.

tytul prawny: Notariatny akt wlarnojci -wsp6lwtasnoJi malie6ska
3.Gosoodarstwo rolne

rodzaj gospodarrtwa: Nie dotyczy

rodral zabudowy:
tytul prawny: Nie dotyczy

4 lnne n,eru(homosci. driatka w/w dom powierzchn,a 9 ar6w 30.000 dpow earhnia: Nie doty(zy
o wartoScir Nie dotycly
tytul prawnyi Nie dotyczy

minnym (Dz. U. z 2017 r poz
sklad ma fo(ci

.
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1. Posiadam udziaty w spolkach handtowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w k!6rych uczestnic?q takie osoby _ naleiy podaa liczbe iem,tenta udziaiowt Nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqks2y niz 10% Lrdziaiow w spolce: Nie dotvczy
z tego tytutu oriqgnqtem(qtam) w roku ubte8tym dochod w wysokolcii Ni; dotyczy

2. Posladam udzialy w innych sp6tkach handlowych - naleiy pod;a lictbe i em tenia udziatOw: ttie dotyczy
Z te8o tytulu osiAgnalem(eiam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: Nie dotycly

1. Posiadanr akcje w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczettniczA takie osobv - nale2y podaa I czbq i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcje te stanowrQ pakiet wiqkszy nii tO% akcji w sp61ce: Nie dotycry
Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym dochod w wysoko(ci: Nie dotyczy
2. Posradam akcje w innych spdtkach hand owych _ natezy podac iczbq iemite;ta akcji: Nie dotycty.

Z teSo tytulu oslqgnEl€m(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: Nie dotyczy

Nabytem(am) (nab!,l m6j malionek, z wytAczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrQbneSo)
od Skarbu Paistlva, innel paistwowej osoby prawnej, iednostek sarnor.E-du terytJrialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnel lub zwtEzku metropolitalne8o ndstepujqce mieni;, kt6re podte8alo zbycju
w drodre paetargu - naleiy podaa opis mrenia i datq nabycia, od kogo: Nie dotyczy

1. Prowadre dzialalnoji gospodarczq (nal€ry podaa formq prawnq r plzedmiol dzialalnoJcili Nie dotyczy
osobi5cie Nie dotyczy

-wsp6lnie z innymiosobam Nie dotyczy
Z tego tytulu osiQS.qlem(elam) w roku ubiegtym przychod r doch6d w wysokojci: Nie dotyczy

2 zarzqdzam dzialalnoiciq gospodarc?q ub jestem przedstawicielem pelnomocnikiern takiej dzialalnosci
(naleiy podaa formq prawnq i przedmiot dzialalnoic ): Nie dotyczy
- osobiScie Nie dotyczy
-wspolnie z in nymi osobamr Nie dotyrzy.
Z tego tytulu osiqgnqlern(elarn) w roku ubieglym doch6d w wysoko(cii Nie dotycry

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, stedziba sp6lki): Nie dotycry
-jestem czlonkiern zarzEdu (od kiedy): Nie dotyczy
...-jestem czlonkiem rady nadzorczei {od kiedy): Nie dotyc.y
- jestem cdonkiem komisji rewizyjoej (od kiedy)i Niedotyczy
Z tego tytulu 05iE8nElem(elam) w roku ubiegiym dochod w wysokojci: Nie dotyc.y

v t.

lnne dochody 05iESane z tttulu zatrudnienia lub innej dzialalnoaci zarobkowel lub zajqi, z podan em
kwot uzyskiwanych . kaidego tytului Szkola podstawowa nr 2 w parczewie -wynagi'J..nie wynifalqce ze
stosunku pracy:65 440.17 zl.
Dieta radnego:10 307,04 21.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto(c powy2el 10 0OO ztotych {w pru ypadkLr pojazd6w mechanicznych
nale2y podai marke, modeli rok produkcji):
Samoch6d osobowy: Samoch6d osobowyi Audi46-2005 r.

x.
Zobowiqzania peni€rne o wartojci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim .darieniem, w;afie; wysoko5cil:
Kredyt budowlany : 167 O15,eS -pKO Bp ,

ru^
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Informacja niejawna

(Art,24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca t990 r' o samorzq&ie gminnym

(tj DzU z 2017 r' Poz' 1815))


