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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Jezeli

poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisai ,.nie dotyczY".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczegt6lnych .kludttik6* maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku

a
J.

odrpbnego i maj4tku objgtego mal'eiisk4 wsprilnoSci4 maj4tkow4"
4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4'
Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelnoSci pienip2ne.

6.

oswiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zas informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

w

czpsci

A

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Krystyna Teresa Kgdzj-a
(imiona i nazwisko oraztazwisko rodowe)

urodzony(a) 76.12.

1950r. w w4glczewre

emeryt /
Radna GminY Wr6blew,

Soltys
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po

z przepisami ustawy z dnia B
, pLZn.-zm;, zgodnie z atL. 24h

zapoznaniu sip

z20l8r. poz. 446,
s!<tadmizefskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stano

amorzqdz\e gminnym (Dz' U'
am, 2e posiadam wchodz4ce w

drqbny:

I.
Zasoby pieniEzne:
- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienipzne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartoSctowe:

nie

doty cty...........

nie dotyczy..

nie dotyczy
. na

kwotg:

ii:

nie

dotyc2y...........

Dom o powierzchni: nie d.oLyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni:20 m', o waftoSci: nie dotyczy
tytul prawny: do zywotnie uzytkowanie
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(Etram) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko6ci:
1.

nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy

owartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
udzialy w sp6lkach handlowych zrtdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podad liczbE i emitenta
udzialow:

1. Posiadam
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udzia\y te stanowi4pakietwigkszy ntLl}Youdzialow wsp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
dotyczv ..........
udzial6w:

nie

0

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

zL

- naIe?y podai hczbq i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
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0
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IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych tczestniczqtakie osoby - nale|y podac liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
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akcjetestanowi4pakietwiqkszyni?l0o/oal<cjiwsp6lce:

nie

dotycay.......,.,,

Ztego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gnqlem(plam)

0

zL

- nalezy podad liczbp i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysoko6ci:

0 zt

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzl<ow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1

q dziaNalnoS i go sp o da r czq (naIe?y
dzialalno(;ci): ni e dotyc zy

. Prowadz

- osobiScie

po

da6 formE prawnq

i przedmiot

nj-e dotvcav...........

- wsp6lnie z irurymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: )zL
2, Zar zqdzam dziaLalno S ci 4 g o sp o d ar czqlub j e stem p r z e dstawi c i e l em p elno m o cni ki em
takiej dzialalnoSci (nale?y podai formE prawnei przedmiot dzialalno(;ci): nie dotyczy
- osobiScie

nie

dotv ctv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyc'zy ...,,,,..,

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
- j estem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : n i

e

do

t

nie

yc

doty cty...........

zy ..........

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

..,,.....

dotyczy...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0
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VIII"
Inne dochody osi4gniple ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajpc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaZ.dego tytulu:

1. emerytura - 12.194,58 zI
2. dieta radnego - 5.246,40 z!3. prowizja soltysa - 2.856,00 zI

- m:lierisk:
IX.

IrrSrl6lno(F m:i:fkowa

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markE, model i rok produkcji):
flac
^.i

-l^+"^-.'
^ uvvvvLv

X.
Zobowiqzania pienipZne o wartoSci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagntgte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
i n
tlfg
^

ria]uvuvu-v

PowyZsze oSwiadczenie sktradam Swiadomy(a),i2napodstawie aft.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanre nie prawdy lub zarajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn. 24.03.2071r.
(miejscowoSi, data)

