
~WI
tWht~1 V9'G 

~vl 
l'\(ZLW(lU~I,iAC\OSWIAOCZENIE MAJI\TKOWE 

Q..dY, n\ICW radnego gminyVV7 (./L _____ 
Nowe Miasto, dnia 16.04.2021 r. ~(Jr.:k Cufithki 

(miejscowoU) 

UWilsa: 

1. 	 Osoba skfadalctca oswiadoenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdiL starannego j 
lupetnego wvpefnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeiell poszczegoJne rubryki nle znajduJct w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat: 
"ole dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaj<lca oswiadczenie obowi<l!lana jest okresli, przynaleinosc pOSlczeg61nych 
sldadnik6w majiltkowych, dochod6w i lobowi"zan do maj<ltku odrebnego i maj'ltku obJetego 
mah:ensk .. wsp6lnoscict maj"tkowCJ.. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majcttkowym dotyczy maj'ltku w kraju i Iii granicCl_ 
5. 	 OSwiadczenie 0 stanie maRtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienieine. 
6. 	 W czesci A oswiadczenia lawarte SCI informacje jawne, w cz~Sci 8 zaS infonnacje niejawne 

dotyczflce adresu zamieslkania sktadajflcego o$wiadczenie oral miejsca potoi:enia 
nieruchomosci. 

cz~st A 

Ja, niiej podpisany(a) Ryszard W~drowskl rod. W~drowski, 
(imiooa i nalwisko o raz nazwlsko rodowe) 

Urodzony 23.05.1970 r. w Miszewie B 
gospodarstwo rolne· rolnik 

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

(miejSCe tatrudnienla, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz"dzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. paz. 1875), zgodnie z art . 24h tej ustawy oswiadczam, i e posiadam wchodzCjce w sklad matienskiej 
~sp6lnosci majatkowej lub stanowiijce m6j majCltek odr!~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 8.000,· zt 


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

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

.. ........ ... .. ... ....... ... .. ... ........ .. .... na kwot~ : ....... ............................. .............. ............................................ . 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 94,5 m2, 0 wartosci: 70.000,- zt 
tytul prawny: wfasnosc 

2. Mieszkanie 0 powienchni: nie dotyczy, 0 wartosci : ......... ..... ......... .... ........... .. ............. .. ..... .... ... . . 

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

3. Gospodarstwo ralne: 

rodzaj gospodarstwa: og6Jnorolne, powierzchnia: 7,5 ha 

o wartasci: 145.ooo,-z/ 
rodzaj za budowy: obora, garai, piwnica 
tyt ul prawny: wtasnost 
Z tego tytulu osiqgnCl lem(E;:lam) w roku ubJegtym przych6d i dochod wwysokosci: p.12.000,OO zt 
d. 8.500,00 zj 

4. Inne nieruchomoSci: 
powierzchnia: nie dotyczy 

o wa rtoSci: ................................................................................ ..... ........ ....... ....... ....... ........ ....... ....... .... . 


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


III. 


I.Posiadam udziaty w sp61kach handlowych z udzia lem gminnych os6b prawnych lub 

przedsiE:bio rc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb«: i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 

udzialy te stanowi q pakiet wi «:kszy nii: 10% udzial6w w sp6lce: ... .... ............ .. ... ....... ..... .. ........ ...... ....... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(<<:/am ) w roku ubieglym doch6d w wysokosc j: ............ ....................................... . 


2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - na lezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnct 1em(<<:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : .... .... .... . 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 


w kt6rych uczestniczq takie osaby - naleiy padac liczb~ i emitenta akcji : 


nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spolce: ............................................................................ . 


Z lego tytulu osiqgn"lem(~lam) w raku ubiegtym doch6d w wysakosci: ..... ..... ........ ... ... ..... .... .. ........... .. .. . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy padac liczb«: i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

Z tega tytulu osiqgnijlem(<<: lam) w roku ubieglym doch6d w wysakosci : .. ...... ........ ... .... ........... ............... . 




V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem rnienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa. innej panstwawej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich lwiqzkow, komunalnej osoby prawnej tub zwiqzku metropoJitalnego nast~pujqce 
mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia j datE: nabycia, od 

kogo: 
nie dotyczy 

VI. 

1. PrOwadlE: dzialalnost gospodarcICI (nalety podac formE: prawnij i przedmiot dzialalnosci) : 

- nie dotyczy 

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


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


z tego tytulu osi~gnqtem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci : .................... ............ . 

2. Zarz~dzam dZialalnosci<l gospodarcz<1 tub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzia/alnOSci (naleiy podal: formE;: prawnq i przedmiot dzialalnosci): 
nie dotyczy 

- osob iscie ..... ................... .............. ................................................................................................................. . 


-wsp6lnie z innymi osobami ......... ......... ........ ....... ..... . 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ........................... ..................... . 


VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) : nie dotyczy 

- jeS1em czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....................................................... .................. ... .... . 


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


- jestem cz/onkiern kom isji rewizyjnej (od kiedy): .... .............................................................................. . 


2 tego tytulu osiqgnCltem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko Sci: ........... ..... .......... ...... ........... .... . 


VIII. 


Inne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEi: c, z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu : 


- dieta soltysa - 960,- zl 


. prowizja -404,- zt. 


- dieta radnego - 2.550,-,-zl 




IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w pnypadku pojazd6w 

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

X. 
Zobowi~lania pieniE:ine 0 wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zscictgnit;te kredyty i poiyczki oraz 

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

. nie dotyczy 


