oswrADCZENrE MAJATKOW
radnego gminy
Wr6b1ew,
(miejscowoSi)

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleLy wpisad ..nie dotvczv".

3.

w konkretnym przypadku

zastosowania,

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid

przynaleinoSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[skq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.

5

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.

6.

W

oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
czgSci

A

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Krystyna Teresa Kgdzia, Szczectfiska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

1-6

.1-2.

1950r. w waglczewie

emeryr,
Radna Gminy Wr6b1ew,

Soltys
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sldad malhehskiej wsp6lno6i maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

nie

- papiery wartoSciowe:

. na

nie dotyczy

nie

dotycay...........

doLyczy

kwotg:

il:

nie dotyc2y...........

nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy
2. Mieszkanie o powierzchni'.20 m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: dozywotni e uzytkowanie
1. Dom o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,powierzchnia:
o wartoSci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

. tytulprawny:

nie

dotyczy

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
ni e rlnl- rrnzrz

4. Inne nieruchomorici:
powierzchnia: nie doLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6 liczbg i emitenta

1. Posiadam udziaty

udzialow
-^.1
IIIE ^

l^f
,,^-,,
UVLYVLY.,.,....

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? 10Yo udzia\6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udziaLy w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbg
dotyczy ..........
udzial6w:

0 zL
i emitenta

nie

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

..........

0

zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - nale?y podai hczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni

a

rlnl- rrnzrr
v4-r

..........

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz

10 o/o akcji

w sp6lce:

nie

doryc2y...........

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

akcji:

z

nie dotyczy

0 zI-

- nalezy podai liczbq i emitenta

tego t1'tulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokosci:

o

zr-

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z v,ryl1czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi1zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nalezy podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
ni

a

Aaltzaztr

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodarczq (nale?y podac

dzialalnoSci):
osobi5cie

nie

nie

fo.-g

prawn4 i przedmiot

dolyczy

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

- wsp6lnie z inn5rmi osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

Ozr-

2. Zarzydzam dzialalno 5ci4 go spodarcz4 lub j e stem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnofici (nale2y poda6 fot-g prawn4 i przedmiot dzialalno(ici):
d.otyczy

nie

- osobiScie

nie

dotycay...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytutru osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

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

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotyczy.............:...............
..........

nie dotyczy
nie

.........

dotycty...........

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

0 zI

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg(, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
1. emerytura - 13 .20!,40 zL
2. dieta radnego - 5.225,98 zL

3. prowizja soltysa - L.725,'78 zI
4. dieta soltysa - 2.600,00 zL
- maliariqlr:

mri:+L.n
r^rqnAl
,.-po-Lnosc
^^6A utal
4LKOwa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
n'lechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):
ni

a

rlnf

rrnzrr

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredly i
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakrm
zdarueniem, w jakiej wysokoSci):
ni

a

rlnf

rznzrr
v-J...........

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie nieprawdy lttb zataj enie prawdy gr o zi kar a p o zbawi eni a wo lno S ci.

Wr6bl-ew,

dn.

09.04 .20L9r.

(miejscowoS6, data)

