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Nowe Miasto, dnia06.0~~rek Co mskl 
(miejscowosc) 

OSWIADCZENIE MAJJ\ TKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skfadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, staranneg 

zupemego wypemienia kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nal Zy 

wpisac ..nie dotvczy". 
3. 	 Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61n ch 

skladnik6w maj~tkowych, dochod6w i zobowi~an do maj~tku odr,bnego i maj ku 
obj,tego malZensk~ wsp6lnoSci~ maj~tkow~. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni,zne. 
6. 	 W cz,sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz,sci B zas informacje nieja ne 

dotyc~ce adresu zamieszkania skladaj~cego oSwiadczenie oraz miejsca poloz nia 
nieruchomoSci. 

CZI;SC A 

Ja nizej podpisany(a}, Ryszard W,drowski, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a} 23 wrzesnia 1970r. w Miszewie B 

gospodarstwo rolne - rolnik 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz"ldzie gminnym (Oz. U. 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1 ,poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadezam, ze posiadam wchod "lee w 
skfad matzeriskiej wsp61nosei maj"ltkowej lub stanowi"lee m6j maj"ltek odr~bny: 



I. 

Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w wafucie polskiej:16.000,-zl 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej:nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczyna kwot~: 


II. 
1. Dom 0 powierzchni: 94,5 m2

, 0 wartosci:70.000,-zl 
tytu. prawny: wlasnosc 

2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczym2
, 0 wartosci: 

tytu. prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: og61norolne , powierzchnia:7,70 ha 
o wartosci: 150.000,-zl 

rodzaj zabudowy:obora, garaz, piwnica 

tytu. prawny: wlasnosc 

Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am) w roku ubieg.ym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d 

10.000,-zl i doch6d - 6.000,-zl 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: 

tytuf prawny: 


III. 
1. 	 Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziafOw: 
nie dotyczy 
udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10 % udziaf6w w sp6fce: 

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

2. 	 Posiadam udziafy w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w: nie 
dotyczy 

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 
IV. 

1. 	 Posiadam akcje w sp6fkach handfowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10 % akcji w sp6fce: 
Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

2. 	 Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie 
dotyczy 

Z tego tyMu osiqgnq.em(~m) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabyfem(am) (nabyf m6j maaonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze 
przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 
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VI. 
1. Prowadz~ dzicHalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzia.alnosci): nie 

dotyczy 

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami 


Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am) w roku ubieg.ym przych6d i doch6d w wysokosci: 


2. 	 Zarzqdzam dzia~lnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, p~nomocnikiem takiej 
dzia~lnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzia.alnosci):nie dotyczy 

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami 


Z tego tyMu osiqgnq.em(~am) w roku ubieg~m doch6d w wysokosci: 


VII. 

W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp&ki): nie dotyczy 
jestem cz.onkiem zarzqdu (od kiedy): 

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytu.u osiqgnqtem(~am) w roku ubieg~m doch6d w wysokosci: 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tyMu zatrudnienia lub innej dzia~lnosci zarobkowej lub zaj¢, z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: dieta radnego - 2.400,-zt, umowa 0 dzieto - 387,20 zt 

IX. 

Sk~dniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000 z. (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

naleiy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10.000 zt, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zosta.y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
nie dotyczy 
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