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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki

nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania,

naleLy wpisad ,.nie dofyczyt'.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4,

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju

5"

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelno5ci pienip2ne.

iza granic4.

6. W czpSci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaf informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nizejpodpisany(a), Krystyna Teresa Kedzia
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
l,\--

urodzony(a)

16.12.I950r" w

Waglczewie

emeryt,
P:rinr

l}mi nrz IaIrif ]gr^r,

Soltys
(miej sce zatrudnienia, stano wisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz4dzie gminnyrn (Dz. U.
22015r. poz. 1515, z poLn. zn.); zgodnie z art.24h tej ustawy o$wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce rn6j majqtek odrpbny:

I.
Zasoby pienip2ne:
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pienipzne zgromadzone w walucie obcej:

:

nie

doty cly...........

nie dotyczy..
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kwotq:

nie

II.
l. Dom o powierzchni: nie d.otyczy
tytul prawny: nie dotyczy

doty c2y................,..............................
m2, o wartosci:

2.Mieszkanie o powierzct'ni:20 m2,o wartoSci:
tytul prawny: dozywotnie uzytkowanie

nie

nie dotvczv
dot.vczv

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie d.oLyczy,powierzchnia: nie dotvczv
o waftoSci: nie dotyczy
rcdzaj zabudowy: nie dot.yczy
tytul prawny: nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiotc6w, w kt6rych uczestmczqtakie osoby -nale2y podai liczigi emitenta
udzialow:
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ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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ztego tytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale2y podai liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a

r]af

rznzrz y

e y eL

akcjetestanowi4pakietwipkszyniZl0%akcjiwsp6lce:

nie dorycly..,........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: O zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

- nale?y podai Iiczbq i emitenta

w roku ubieglym

dochod

w

wysokoSci:

0 zI

V.
Nabyiem(am) (nabyl moj malhonek, zv'rylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

nie dotvczv

VI.
1. ProwadzE dzralalno6i gospodarczq(nale2y

dziaLalno$ci):

- osobiScie

podai formq prawne i przedmiot

nie doLvczv

nie

dotvczv...........

wsp6lnie z innymi osobami ni

e

do Ly c 2y ....,......

Z tego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0zL
2, Zarzqdzam dzi alalno S c iq go sp o dar czqlub j estem prze d stawi ci elem p elnomo cniki em
takiej dzialalnoSei (nalezy poda6 formg prawnei przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie

nie

dotv clv...........

wsp6lnie zrnnymi osobami

nie dotyczy .,.,......

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: O zL

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

dory cry...........

nie doryczy ..........

-

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z

nie

nie dory czy .........
nie

dory cly...........

tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zr

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytt;lu zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

1. emerytura - 12.62I,48 zl_
2. dieta radnego - 5.246,40 zL
3. prowizja soltysa - 3.729,12 zl
- m:lzaf'qVa

IX.
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Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podai markq, model i rok produkcji):
nio

dnj_\/.7\l

X.
Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia,gnipte kredyty i
po2yczl<i oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzemem. w jakiej wysokoSci):
ni o r]nf rznzrr

Powy?sze oSwiadczenie sktradam Swiadomy( a), t2 napodstawie art. 233 1 Kodeksu karnego
$
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnosci.
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