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oswnoczENtE MAJATKOWE
g ?7 '04'?017

w6jta, zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
osoby zarz4dzaiqcei i czlonka organu zanqfraiqcego gminnq osobq pftrwnq

oftrz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6itar

Racib6rz, dnia 27.04.201T r.
(mieiscowosd)

t waga:

1' Osoba skladajqca oswladczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdQ, starannego i zupelncgo wyp€lnie-
nia kaldej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pr2rypadku zastosowania, nately wpisac ,.nie doty-
c.zy".

3. Osoba skhdajQe o6rviadczenie obowiqlana jest okrerslic prrynalelnost poszczeg6tnych skladnik6w majqt-
ko,Yych, dochod6w i zobowiqzaf do maiqtku odrebnego i majqtku objetego mai2erlska ursp6lnoscia ma-
Jqtkowa.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6urnie, wiedytelno6ci pienlQlne.

6. W czqcci A o6wiadczenia zawafie sq infomacje jawne, w czgsci B zas lnformacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skladajacego oriwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czq56r

Ja, niZej podpisany(a), Edyta, Malgozata Kubita, nazwisko rodowe : Ludwig,

(imiona i nazvvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 1 4.1A.1967 r. w Raciborzu

Przedszkole Pietrowice Wielkie - dyrektor przedszkola
(miejsce zatrudnieoia, stanowisko lub tunkqa)

po zapoznaniu siQ z pzepisami ustawy z dnia 2l sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialahosci go-
spodarczej przez osoby pelniace funkcie publiczne (Dz. u. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. N|113, poz.715 i Nr 162,
coz. 1126, z 1999 r. Nr 49, wz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 o.az z2N2 r. Nr i13, poz. 984 i Nr 214, poz.18o6) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 o'Ez z 2OOZ r. Nt 29,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N|153, poz. .t271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z afi. Z4h tel ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sldad malzefskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6.i majatek
odrebny:

l.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniq2ne gromadzone w walucae polskiej: 140 000 zl,-

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwote.

lt.

1. Dom o powiezchni: 180 m2, o wartosci: 150 000 zl,- gtul prawny: wlaSciciel

2. Mieszkanie o powierzchni: 65 m2, o wartosci. 130 000 zl,- tytul prawny: wspolwlasnos6 malzenska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospoda rstwa: n ie dotyczy, powie zch n ia :

o wartoSci:



rodzE zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tldulu osiqgnAl'em(qtam) w roku ubieglym peyc,h6d i dochod w wysokosci:

4. lnne nieruchomoscii nie dotyczy

powierzchnia:

o wartoSci:

Mul prawny:

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbe i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz loyo udzial'w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego Mutu osiqgnqlem(e+am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z tego q utu osiEgnqlem(etam) w roku ubieg+ym dochod u, wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do j€o majetku odrebnego) od Skar-

bu Pafistwa, innej pansuowej osoby prawnej, jednostek samoeAdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-

munalnej osoby prawnej nastepujEce mienie, kt6re podlegab zbyciu w drodze peetargu - nale2y poda6 opis
mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.

1. Prowadze dzialalnosd gospod arc.zq2 (nalezy poda6 forme prawnq ipzedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego Mulu osiqgnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2. Za"zqdzarn dzialalnoscie gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nale2y podad forme prawna i pzedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiAgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vil.

1. W spolkach handloivych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy



- iestem czlonkiem zaeqdu (od kiedy):

* jestem czlonki efi rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czicnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiegnelem(etam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci:

2. W sp6ldzielniach:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zatzedu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego h ulu osiegnelem(elam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziaialnosc gospodarczq:

nie dotyczy

- jestem czlonki em zarzEdu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego b ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w vrysokosci:

vl[.

lnne dochody osiegane z q/tulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem l$ot
uzyskiwanych z kazdego Mulu: Naleznosci ze stosunku pracy w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich za rok

2016: 70295,52

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
poda6 marke, model irok produkcji): CHEWROLET LACETTI- 2006 r., Daewoo Lanos - 1999 r

x.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w znviqzku z iaKrn zdatzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy



powy2sze os viadczenie sldadam Swiadomy(a), iz na podstawie an 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie ni+
prawdy lub zdajenie praMy grozi l(ara pozba ,ienia wolnosci.

b;/aRacib6z , 27 .U.2017r.
(miejscowo56, data)

i$wftrsdwEskrEsli6.

'? 
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolniclwie w zakresie produkcji roslinnei i zwiezgcej, v/ formb i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


