
Odrzwołek, dnia 15.03.2015 r.
(miejscowośc)

oŚwlADc zEN l E MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczeg lne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowipań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kr{u iza granicą.
5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzfieIności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.

część n

Ja niżej podpisany(a), Szydłowski Tadeusz Józef

urodzony 04.02.1954r. W GĄec 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Firma Chaber S A Odzywołek Kier. Zmiany
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapozaaniu się z przepisamiustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samoządzie gminnym (Dz. U, z2001
r. Nr 142, poz. 1591 olaz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań. 24h Ę ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:



l.
Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej nie dotyczy
- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

ll.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy. m2, o wańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 58.. m2, o wańości 12O 000,00zł
tytułprawny: współwłasność

3. Gospodarstwo rolne:
rodzĄ gospodarstwa: rolne ., powiezchnia: 1,6 h
o wańości: . 200000,00 zł.
rodzaj zabudowy: x
tytuł prawny: wspołwłasnośó
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

4. lnne nieruchomości:
powiezchnia: nie dotyczy
o wańości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

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

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
. nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 o/o udziałów w spółce: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy

2, Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow:
_ nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:. nie dotyczy

v.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 o/o akcji w społce: ,, nie dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.. nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zvlyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podaó opis mienia idatę nabycia, od kogo: - nie dotyczy



vl.
1. prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podaó formę prawną i Pzedmiot działalnoŚci):

- osobiście : nie dotyczy
- wspolnie z innymiosobami: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychÓdidochódwwysokości:niedotyczy

2.ZauądzamdziałalnoŚciągospodarcząlubjestemprzedstawicielem,pełnomocnikiemtakiej
działalności (należy podaó formę pr"*Ę ipLóorniot działalności):, nie dotyczy

- osobiście
- wspólnie z innymiosobami

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:niedotyczy

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, :i9dliĘ" społki): nie dotyczy,

_' 
-i"item 

"rłonkień 
zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokudo31'12.2O14rdochodwwysokości:niedotyczy

Vlll,
lnnedochodyosiąganeztytułuzatrudnienialubinnejdziałalnościzarobkowejlubzajęÓ,zpodaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Chaber sn -wvnag,di"ńi"'- 57833,30zł brutto

Soółdzielnia,i"",[JniŃ" - urno*, 12000,00 zł brutto

lnne żródła - 3008,40zł brutto

ń"O"v Gminy - dieta 3660,00 zł,

lx.

SkładnikimieniaruchomegoowańościpowyŻej10.000zł(wprzypadkupojazdÓwmechanicznych

należy podac markę, model i rok produkcji): Opel Zatira 20O4r

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyże,1 10,000 zł_ltym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na ;aricń zóstały udzielone 1wóoóc ńo9o, * związkuLiakim złizeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy.



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § { Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Odrzvwołek 1 5.03 .2015r.
' ( miejscowość, data)
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{:) 
(podpis)


