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Świdnica, dnia 28.04.2021 r.
(FRiejseowośc)

Uwajga;

l. Osoba składająca oświadczeroe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypefnienia każdej
z rubryk.

2. Jeźeii poszczególne rubryki nie znajdują w kontcretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaieżność poszczególnych sktadników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i Riajątku objętego małżeńską wspóEnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza grsnicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarTe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkanla składającego oświadczania oraz miejsca połoźensa nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpJsany(a),

Tomasz Jan Marczewski,
jimfena i nazwislra oral nawisko rodowe)

U rodzony 2.6 marca 1981 roku w Zielonej Górze

Przewodniczący Rady Gminy SwJdnica
(miejsce zatrudnienia, stgnowisko lub funkcja)

pQ zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz<:}d7ie gminnym (Oz. U. z 2017 r. póz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświodczarn, że posiadatTi wchodzące v/ skfad matżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój ,T'ajętek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-środki pieniężne zgromadzone w waiucie poiskiej; nie doiyczy'
- środk1 pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy
D Ze imianą wprowadzoną przez § l pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostici organizacyjnej gmJny,
osoby zerzącizającej i cztońka organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osoby wydającej deGyzje
administraeyjnt; w imieniu wójta (Dz. U. póz, i 298), które weszło w życie z daien; t iipcs 2017 r.

li.
l.Dom o powierzchnh 102 rm, o wartośei: 379.000,00^

tytui prawny; wspótwłasność małżeńska
2.M'ieszkańie o powierzchni- nie dotyczy mi, o wartości: nie dotyczy

j l-'-lb'^};'lj-?rzac)^ :W:(^^'53^T|
Ł! <gora'%laJwle!!<OPai?,K™.
wow ao^Diwuchrony Informacji.
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tytuł prawny nie dałyciy
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S.Gosoodafstwo rolne:

rodzaj gosaodsrstwa: nie dotyczy, powerzchnis: nfe dot^zy
Q wertości: nie dotyczy
rodzaj zabi,dowy: n/e dotyczy
tytuł prawny; nie dotycry

dz.

^
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Z tego t'stutu osiągnąłemCęłsml w roku ubJeg^-m przychód j dochód w wysokości: nie dotyezy
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4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
a) 11,7 arów
owarfosci:

oj Wartość dziaffis ujęta w wartości nieruchomośet pkt IS.l
tytuł prawny:
a] wspó-Swłasność małżeńska
iii.

t. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i erńitenta udziatów: nie
dotyczy
2. udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
3. Z tego tytułu osiagnatem(el'am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udzsały w innych spółkach handiow/ch ~ należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnątemfęłaiT.) w roku ubiegłym dochód w wysokości; nie dotyczy

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naieży podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiagnatem(ei'an-t) v./ roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarR) w roku ubiegtYm dochód w wysokości: nie dotyczy
v.

Nabyłem{am) (nabył mój małżonek, z wyłąezeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tepjrtoriainego, ich związków,

komunainej osoby prawnej lub związku metropolitalnego nsstępująGe mienie, które podiegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyezy
VI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dziaklnoici): jednoosobowa
fizjafalność gospodarcza, PKO: 93.29.Z, 47.89.Z, 49.32.4 49.41.2/ 49.42.Z, 53.20.Z, 56.10,8, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.30.4 82.30.Z, 85.51.^ 85.52.Z,
86.90.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 93.19.Z
-osobiścte -.tak

-wspólnie z innymi osobami: nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) v; roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośd:
przychód: 251723,73zf

dochód: 95 716,llzł
2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(naieży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
-osobiście: nie dolyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
f Lubuski ^J-^ą c! V.rC!,ew:5<IzkTl

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotye^spóiaoŚwaw^uIfoifafnI^SiNB;
23=^:iSŁ<>

vii.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
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—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): n/e dotyczy j
-jestem cztonkjem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtYm dochód w wysokości: nie doty^y„
ViK.

Inne dochody osiągane z t\/tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej tub zajęć, z podaniem

kwot uzyskwanych z każdego tytutu: dieta Radnego Gminy Sv/idnica 14.400,00 zł

/

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 QOO złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modę! i rok produkcji): nie dotyczy
x.

Zobowiązania pfeniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na Jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
306.600,00 zi - kredyt hipoteczny w Banku Miilennium S.A.

GZĘŚĆ B

I I

i l

Powyższe oświadGzenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
niepFawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawjenia wolności.
Świdnica, 28.04.2021 r.
(miejscowose, data;)
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