uRZA,D GMINy

oswrADCZENrE MAJATKOW
radnego gminy

W ROBLEW

wpr

ij -04- 2018

Wr6b1ew,

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2, Jeieli

poszczeg6lne rubryki nie znajdujA
naleiry wpisad ..nie dotvczv',.

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleZno56
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaft
odrgbnego i maj4tku objgtego maliefsk4 wsp6tno5ci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic},

5.

O6wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.

6. W czgSci A o$wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za| informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce

polo2enia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja,nizejpodpisany(a), Krystyna Teresa Ksdzia
(imiorn i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ro
ama r\tr
vrrrv!
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.i.2.L950r. w w4glczewie

e t

Radna Gminy Wr6blew,

Soltys

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnra 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z.20l7t' poz. 1875, zpoLn. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oSwiadczam, ze'posiaiam wchodzqce w
sklad malZenskiej wspolnosc maj4tkowej lub stano vi4ce m6j maj4tek odrgbny:'

i
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Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

nie

dotyczy...

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy
na kwotP:

nie

dotyc2Y...........

il.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto6ci: nj-e dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2, Mieszkanie o powierzchni', 20 m2, o wartosci: 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
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:
1.

nie dotyczy

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

IIL
w spolkach handlowych z udzialcm gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby-nale|y podai liczbg i emitenta

I . Posiadam udzialy

udzial6w
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l)Yo udzialow w sp6lce:

nie dotyczy ....

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. Posiadam udziaNy w innych spolkach handlowych
udzial6w'. nie dotv czv ..........

-

nale?y podad liczbg

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
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IV.
w spolkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych vczestniczqtakie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL

I0 % akcii w spolce:

nie dotyczy...........

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych
akcji: nie dotyczy

-

o zt

nalezy podac liczbg i emitenta

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w

wysoko6ci:

0
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nale2y podai opis mienia
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegato zbyciv w drodze przetargv
i datg nabycia, od kogo:

-

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq,

dzialalnoSci):
- osobiScie

(nalely podac formg prawnQ i przedmiot

nie dotyczy

nie dotvcav...........

- wspolnie z innymi osobami

nie dotycay.....,....,

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: ozl

ar czq lub j estem przedstawici el em pelno mo cniki em
podac
formg prawnQ i przedmiot dziatalnoilci): nie doLyczy
takiej dziatalno6ci (nalely

2.

Z ar

zqdzam dzialalnoSci 4 go spod

- osobiScie

nie

dotyczy........

- wspolnie z innymi osobami

nie dotyczy

...

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

0

zL

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie

nie dotyczy

- jestem

czlonkiem zarz4dv (od kiedy):

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

do

ty cty.....,.....

.......,.,

nie dotyczy
nie

....

dotyczy....

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

o zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztylulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaigc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytufu:
1 . emerytura - 1,2.91-4 | 80 zI2. dieta radnego - 5.964,56 zL
3. prowtzla soltysa - 2.610t41, zL

-

maL2e{ska wsp6lno56 majqtkowa

rx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):
n i a rln1- rrnzrr

X.
Zobowrqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po|yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzl<tt, z iakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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I Kodeksu karnego
prawdy
prawdy
grozikarapozbawienia
zapodanie nie
lub zatajenie
wolnoSci.

Powyzsze oSwiadczenie skladam 6wiadomy(a), iz na podstawie afi. 233 $

Wr6blew, dn. 20.04.201-8r.
(miejscowoSi, data)

