OSWIADCZENIE MAlI\TKOWE
radnego gminy

Nowe Miasto, dni .. 23.04.2020 r.
(miejscowo~ll

Uwaga:

1. Osoba skladaj"ca oswiadczenie obowiil1ana jest do zgodnego z prawd~ starannego i
zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki oie znajdujil. w konkretnym przypadku zastosowania, "aleZy wpisac
"oie dotyczy".
3. Osoba skladajetca oSwladczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczegoinych
sktadnik6w majiltkowych, dochod6w i lobowi"za,; do maj<ttku odr~bnego i majettku objt:tego
maliensk" wsp6lnosciil majittkowi\.
4. Oswiadczenie 0 mnle majOltkowym dotyczy maj<ltku w kraju i Z3 granicil.
5.

OSwiadczenie

0

stanie majiltkowym obejmuje r6wniei wierzyteinosci

pienl~i:ne.

6. W tz~Sci A oswiadczenia zawarte SCI informacje lawne, W C%4!sci 8 Lilt informacje niejawne
dotycz.,ce adresu lamieszkania sktadaj.,cego o5wiadczenie oral miejsca potoienia
nleruchomosc1.
cz~st A

Ja, niiej podpisany(a) Ryszard Wt:drowski rod. Wedrowski,
(imiona i nazw[sko ora z nazwisko rodowe)

Urodzony 23 .05.1970 r. w Miszewie B
gospodarstwo rolne - rolnik.

............ ............................................. .............................. ... ................................................... ., .................................,
(miejsce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. 0 samof'l<jdzie gminnym (Oz. U. z 2017
r. pOZ. 1875), zgodnie z art . 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodz<jce w sklad mati,enskiej
wspOlooSci malatkowei rub stanowi~ce m6i maj'ltek odrt;:bny:
I.

Zasoby pienj~ine :
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 3.000,- zt

-

~rodki pjeni~i ne

zgromadzone w waiucie obcej: oie dotyczy

- papiery wartosciowe: oie dotyczy
... ......................... ........... ........ na kwott;:: .. .. ....... .............. .

II.

1. Dam 0 powierzchni: 94,5 m2, 0 wartosci: 70 ,000,- zt
tytut prawny: wiasnosc.
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nre dotyczy, 0 wartoki: ............................
tytut prawny: .... ,........ ........ ......... ...... ........ ........ .. ....................................... .
3. Gospodarstwo rorne:
rodzaj gospodarstwa : og6lnoroJne. powierzchnia: 7,5 ha

o wartosci: 145.000,-zl
rodzaj zabudowy; obora, garat, piwnica

tytul prawny: wlasnosc
Z tego tytutu osi~gnqlem(~lam) w roku ubiegfym przych6d i dochod wwysokosci; p.8.700,OO zl
d. 5.600,00 ,I
4. Inne nieruchomoki:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartasci : ......... ..... ................ ............... ........ ........ ........... ..... ...... .

tytul prawny: ........... ................ ........................ ....... ....... .. ..... ........ ........ .... ..... ........ .

III.

udziafy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
przedsj~biorc6w , w kt6rych uczestnicz<l takie osoby- naleiv podac liczbt;: i emitenta udziat6w:
nie dotyczy

1.Posiadam

lub

udziaty te stanowi<l pakiet wiE:kszy nii 10% udzialow w spolce: ............................................................ ..
z tego tytulu osiqgn<lfem(E::tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : ..... .............................................. .
2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liabE:: i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
Z tego tytulu osi<tgnqlem(t;:lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .................................................

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsili:biorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczbli: i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowi<1 pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: ...... ........ ........................................................... .
Z tego tytutu osiqgn<ttem(li:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ................................................... .
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczbli: j emitenta akcji :
nie dotyczy
z tego tytulu osiqgnqlem(li:lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoSci: ................................................. .

V.
Nabvtem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majC(tku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzitdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub lwi'lzku metropolitalnego nastf;puj'lCe
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pnetargu - naleiy podac Opi5 mienia i dat~ nabycia, od
kogo:
oie dotyczy

VI.
1. Prowadzt: dziatalnosc gospodarczq (nalezy padac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):
• nie dotyczy
- osobiscie ... ........................................................ .................................................................................. ,

- wsp61nie z innymi asobami ...... ......... .................................................... ..... ,............................. ..... ........ .......

Z tego tytufu osiq:gn'tfem(~tam) w roku ubieglym przychod j dochOd w wysokosci: ......... ... .....................
2. Zarzq:dzam dzialalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dziatalnosci (naleiy podac form~ prawnq i pl4edmiot dziatatnosci):
nie dotyczy
-osobiscie.....................................................,.................................................. .............. ........ ..... ...... ......... ....... .
- wsp61nie z innymi osobami ..... .. ..... .... .. .. ...... .. ....................................................................... ,.... ... .........
Z tego tytufu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......................... ............. .......... .

VII.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki) : nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......... ... ................................................. ................... ,........ ..... ... .
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................... ............... ..... ...... ......... ........... ......... ..... ......
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ............. .......... ...... .............. ....................................... .
z tego tytulu

osiqgnqfem(~lam)

VII'.
Inne dochody osiqgane

w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: .. ........ ........... ... ................... .....

z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalnasci zarobkowej lub zajE::c, z podaniem

kwot ulyskiwanych z kaidego tytulu:
- dieta sottysa - 960,- zf
- prowizja - 408,24,- zl.
- dieta radnego - 2.SS0,-,-zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego
mechanicznych naleiy padac

0

warto~ci

mark~,

powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pienif:i:ne a wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym

zaciqgni~te

kredyty ; poiyczki oraz

warunki, na jakich IQstaty udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

• nie dotyczy

