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Ułyaga:

§kładająca oświadczenie zobowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego
i zupełnego wypełnienia kźdej z rubryk.
jeżeli
poszczególne rubryki nie znajdują rv konkletnym przypadku zastosowania,
2,
1, o§oba

naleł wpisać,,E!939]Ę!41.

3, osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależność

poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego objętego w§pólnota majątkową.
4, oświadczenie o stanie rnajątkołvym dotycży majątku w kraju i za granicą.
5. o§viadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieIzytelności pieDiężne.
6. w częściA oświadczenia zawańe śąinformacje jawne, w części B zaśinformacje
ni€jałvn€ dotyczące adresu zamieszkania §kładającego oświadczenie oraz miej§ca
pqlożenia nieruchomości,
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CzęśćA
Ja, niżej podpisany(a), Janusz,

urodzony(a) a9

Józef Szydło|Nski,

(iniola i neisko orź nwisko

marca

]960r.

w

loddle Królik
rodowe)

Tuebnicy

Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
(niejsce żatrudnienia, stanowiśko 1ub funkcja)

po 2apoznaniu się z przepisami usta\ły z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminrrym
@z. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nt 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, NI 113,
poz.984,Nr I53,poz.1277 iNr214,poz, 18D6), zgodńe ż art.24 h tęj ustawy oświadczam,
żę posiadam wchodzące W skład małżeń§kiej wspólności majątkowej lub stanowiącę mój
majątek odrębny:

-

I.
Zasoby pieniężne:
-środki pieniężne zglomadzone w walucie polskiej: 50

-papiery wartościowe i

i
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1.
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Nie

dotyczy

,.,....,..,,.

Dom o powi€żchrri:

na kwotę:

Nie dot czy m',

o

wailości:

61

2

zł,

T}-tuł prawny:

Mieszkanic o powieftcttli:. 45,50 m', o wańości: 180aOOzł.
tytułpmwny: wspóhtasność malżeńska
3. Gospodarstwo lolnę:
Iodzaj gospoda$twa: Nie dotyczy powieźchnia:

2.

o \\,arlości:
rodżaj zabudowy:
§.tuł prawny|
Z t9go Ę-tułu osiągnąłem w lok-u ubiegłym przychód i dochód
w łysokości:
4. Inne nieruchomości: 1) DziałL,a rolna
2) Garaż
powieźchnia:
0,6239 ha
]8 m2
o wartości:

200,000 zł

12.000 zł-

t}lułpra!!ny: wspóŁłłasnośćmąlżenśką
III.
1.

Posiadam udżaĘ w spółkach handlowych z udziałen gmirmych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestnicą takie osoby - nalęł podać liczbę i emitenta

!ó,ziŃó\ł: Nie dotycł

Udziały te stanowiąpakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
z tęgo b,tułu osi€nąłęm w

loku ubiegłym dochód wwysokości:.

Posiadam udziab w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i ęmitenta
lldziŃów]. Nie doryczy

7 tego

Iv.

1,

lyulu osi€nąlem

\^

Iok! ubiegĘm dochód w wysokości:

Posiadam akcj e w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, których uczestniczą takie o§oby naleźy podać liczbę i emitenta
Ńcji: Nie dotyczy

akcje tę stanowiąpakiel większy niź 10% akcji w spółce:
z tego t}tułu osi€nąłem w roku ubiegłym dochód w wy§okości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach haldlorłych
ak-cji:. Nie dotycz),
z tego

- nalezy podać liczbę i emitenta

tyfułu osi€nąłem w roku ubieg§rrr dochód w wy§okości:

Nabyłem (nabył mój małźonek, z *yłączeńem mienia prżynależnego do,;ego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, iDnej państwowej osoby plawnej, jędno§tęk
samorządu teĄćorialnego, ich zwią,zków lub od komunalnej osoby prawnej mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

]. W 2000 roh od AWSP dzialką rclna o povieźchni 0,4532
. pzetargowm (współwłasnośćmałżenską).

vI.

ha w trybie bez

2.

W 2001 roku od AWRSP działka rclna o połierzchni a,1707 ha w trybie bez
pfzetalgowym (współwłasnośćmąłżeńska).

1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą (naleźy podać formę prawną i przedmiot
działalności): Nie dotyczy
- ośobi(cie
-

wspólnie z innyni osobami

z tego §.tufu
2.

osi€nąłem

w loku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Zuządzam dzlńallością gospodarczą lub jestęm prżędstawicielem, pełnomocnikiem
tŃiej działalności( należy podać formę prawną i przedmiot dźałalności):
Nie dotyczy
- osobiście
-

wspólnie z innyrni osobami

z tego t}tulu osiągn{em w roku ubiegĘm dochód w wy§okości:

v,

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spórkl): Nie dot|czy
-jeslem cZ]onl.iem 7aruadu tod J,iedyl:
;

jestem człoŃiem rady ladzorczej (od kiedy):

;

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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VIII.

l

l,

Inne dochody osiąane z tytułu zahudnienia lub innej działalrrościzarobkowej lub zajęć,
z podanięm kwot uzyskiwanych z kźdego tl.tufu:

Z tytułu żdtludnienia prą,chód - 84 340,74
Dieta rudnego 9 538,92
Radą Nądzorcza SMLW 5 625,00
Małżonkprzychód 14 672,50

Ix.

x.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w prz5.padku pojazdów
Nie dotyczy
mechanicznych należy podać markę, modęl i lok produkcji):

Zobowiązarria pienięzre o wafiości powyzej 10,000 złotych, w tym Zaci€nięte kred}ły
i pożyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąku zjakim
zdarzeniem, wjŃiei wysokości): Nie dotycz),

Trzebnica dnia l71§ iebia 2013 roku
(miejscowośó, data)

Pov;iyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a) , iż na podstańe art, 233 § 1 Kodeksu kamego
za pódanJe nieprawdy lub 7atajenie prawdy gTozi kara pozbawienia wolności.

Trzćbnica

1

7.04.201

3 loku

(miejscowość,dala)

ięwłaściweskeślić.
Nie dotyczy działalnościwJtwórczej w rohictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zwięlzęcej, w formie i zakesie gospodarstwa rodzinnego.
}iie dofyczy,rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

i

