
() 	 OSWIADFJENIE MAJJ\TKOWE 

~~ c£tn . ':1 . lo.M~ldnegogminy 
Nowe Miasto, dnia 11.09.2018 r. 

(miejscowosc) 

uwaga:~ 
1. 	 Osoba sktadajilca oswiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdil, starannego i 

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. 	 Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
IInie dOtyczy" . 

3. 	 Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych 
sktadnikow majCltkowych, dochodow i zobowiClzari do majCltku odr~bnego i majiltku obj~tego 
matieriskCl wspolnosciCl majCltkowil. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym dotyczy majCltku w kraju i za granicCl. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte sCl informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 

dotyczClce adresu zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

CZ~StA 
Ja, nizej podpisany(a) Ryszard Wt::drowski rod. Wt::drowski, 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

Urodzony 23.05.1970 r. w Miszewie B 

gospodarstwo rolne - rolnik 

... .. ... . .. . . .. ... ..... .. . .. .... .. ... .. ... . ..... .. ............ . ... . ... .. . .. ... . ... .. . .. ........ . ........ .. .. . ..... .. .. .. . . . . ..... . ... . .. . . . .... ... . .. .. .. .... .... . · ·· · ·· ··· ·· · · ··1 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sit:: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 

r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej 

wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majC}tek odrt::bny: 

I. 

Zasoby pienit::zne: 

- srodki pienit::zne zgromadzone w walucie polskiej: 4.000,- zt 


- srodki pienit::zne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

... .. ..... ..... ... .... ... .. ......... .. .. ... .. .. na kwott::: ....... ... ... .... .. .. ... ... ..... .. .. .... ... ... .... ..... ... ... ..... ...... ... ..... ...... .. ... ... .. .. 




II. 

1. Dom 0 powierzchni: 94,5 m2, 0 wartosci: 70.000,- zt 
tytut prawny: wtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci: .... .................. ..... ..... .. ... ... ...... ........ .... .... ....... . 

tytut prawny: ....... .... ............ ...... ..... .... ....... ..... .. ..... ... .... .. ....... ... .. ....... ..... ............... ..... .... ................ ... ..... . 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia : 7,5 ha 

o wartosci : 145.000,-zt 

rodzaj zabudowy: obora, garaz, piwnica 

tytut prawny: wtasnosc 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci : p.7.000,00 zl 

d. 4.000,00 zt 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: nie dotyczy 


o wartosci: ....... .. .... ... ............ ... ... ..... ... .................. .... ................... .. .... ......................... ... ................ .... ..... . . 


tytut prawny: ..... ..... ... .......... .... ...... .... .. ......... ..... .. .... .... .. .......... .... ........ .... ............... ... ...... ................ ..... ... . 


III. 

1.Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 

nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6ke: ... .. ...... .... ................... .... ............... ...... .. . 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ................... ..... ................. .. .. ....... . 


2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ............. ......... ... ................ ... .... . 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem 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 sp6ke: ......... ...... ....................................... ...... ... ............. . 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .............................. .................. ... . 


2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. ............ .... .... ............................ . 




....... .......... ............ ... ....... ....... ...... .......... ..... .. .. ....... ......... ......... ...... ... .... ... .. ..... ... .... .. ..... ..... ..... .... .. ............... .. ... .... ... 


V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mien ie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: 
nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dZialalnosci): 

- nie dotyczy 

- osobiscie ............... ...... ...... .... ... .. .. ... ... .................. .. ........ ................... .......... .. ........................... .......................... . 


- wsp61nie z innymi osobami ...... ... ............ ............................... ............... ... .. ........ .. ..... .... .......... .... .. ......... ....... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................... .......... .. 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): 
nie dotyczy 

- osobiscie..... ...... ....... ...... ....... .. .. ... ....... ........... .................. .. ................... ............. ... .... .... ..... ... ... .... ..... ... ... ......... . 


- wsp61nie z innymi osobami .......................... ....... .......... ..... ..... .. .. ... ... ... .. .. .. .... ......... .... ..... .... ..... ... ....... . .. 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. .. ... ..... ......... .. ....... .... ..... ... ... ... . 


VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .. ...... ... .... ..... .... ... ....... ..... ... ... ....... ..... ......... .... .. ....... ................... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ... .. .. ..... ........ ... ...... .... ...... .. ... ... ... ... .. .... ........ ..... ......... ..... . 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .... ... ... ... ...... ....... ..... ............. ..... ..... .... .............. .. ... .... . . 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. ........ ......... ... .. .... ..... ..... .... .... .. . 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu : 

- dieta sottysa - 280,- zl 

- prowizja - 226,- zt. 

- dieta radnego -1.350,-zt 



IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 

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

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) : 

- nie dotyczy 




