
-*6ita, rrsttpry w6it , sCr+etarza gBinr E**r+trika g-iny, kieroEdka iedtrostki_
orgatrizrcyjncj gminy, osot y za{zqdrsjlcej i-er{onka er?nu zar*ldaj4cego gfrino4
osob4 pce.yn4 or{z oloby lftsihcej d4c}z,je efuiris*Fcqvjne+-imieniu *ijtar

Racib6rz. dnia :-. 25.04-201Ii..

(micjscowo$)

tlwaga:
l. Osoba skhdajeca o.*wiedczerie obowiqzana jest do zgoduego z prawd{, sterennego i

zupelnego r}fpelnietria kaidej z rubryk.
2. Jeilpli W.zcz46lne rubryki ni€ znajduje w kotrkrrtnym przypadku astosowaDia, naleiy

wpisrt "trie dotycry".
3. Osoba sldrdejqcr oswisdczenie obowi4zaos jest okrqili6 prz)traleinosd poszczeg6ltrych

skladnik6w majqtkorych, dochod6w i zobowiqzs6 do maj{tku odrgbnego i mej{tku
objetego matpisk4 wsp6ltrosciq majqrkowe.

4. OSwiadczenie maj{rkowe dotyczC msjqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadc?aDie mrj{tkowe obcjmuje niwniei wierzyteltrosci pietriQinc.
6. W cz$aci A oSrviadczenia zawirtc se informacje jawo€, w cz96ci B zes informecje oiejewnc

dotycz{ce adr€su zemieszkanie sklsdajqcego oiwiadcz€trie orrz miejsca poloi€nie
trieruchomosci.

czgsc A

Ja, nizej podpisany(a),

..Ed),ta,MalgorzataKubita,....... nazwisko
(imiona inazwisko oraz nazwjsko rodo*e)

uodzony(a)....14. 10. 1967 r- w Raciborau

rodowc : Ludwig,

Prrodlzkolc Pictrlwicc l?icLie - dyllhor Prrcdra|koh w PiGkowicrch Wiclkich

(miejsce zatrudaieda, staoowisko lub fuDkcja)

po zapoz.naniu sig z przepisami ustaw)'z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu proraadzenia

dzialalno(ci gospodaJczej przez osoby pelni4ce lunkcjc publicznc (l)2. U. 2,2017 r. poz. 1393)
oraz usta\ ry z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnl,rn (D2.. U. z2017 r. poz. l8?5).
zgodnie z art.24h tc.j usta\\y oSu'iadczam, 2c posiadam wchodT4ce \\ sklad maizciskiej
wsp6lnoici majqr.kowej lub stanowiqce m6j majqlek odrgbny:

I.
Zasoby pienigznc:

- &odki pienigrne zgomadzone w walucie polskiej: 25 000 d

- &odki pieni@€ zgronadzoD€ w nalucie obcej: nic dol1rc5r

- pryi€ry $artoSciow€: nic dotyc4t nakr',ot$ nie doq,c4t

'Jt ''" '' ';'li'l"t , ., ,i/
. . ?h ut 't)111 I

oSu tADCzENIF MA.r4TKowr



.

I. Dom opowierzchni:121 m:. o *a(o6ci: . I20 000,. tylul prau'ny: $lasno(a

2. Mics*aoie o powicrzchni: 65 m']. o waflo6ci: 160000 zl, tylul prawry: wlasnoii

3. Gospodarstwo rolnc-. nia dotlcql

rodzaj gospodarstwa: ......................--... pouierzchnia:

o vadosci: ..............,....,.

rcdzaj

tytul prawny:

Z tego tytulu osi4gn4lem(9lam)$ roku ubieglym przychod i doch6d u w1'sokoSci ................

4. lnne niernchomo6c t:nie dolltczy

powierzchnia: ............

o wartosci:

II I.

qlul

Posiadam udzialy w sp6lkacb handlowych nale2y podat liczbg i cmitenta udzial6w: rie

dotncq

udzialy tc stanowi4 pahiet wigkszy niz l0% udzialou * sPolce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(Elam) u' roku ubieglym doch6d w wysokorici:

IV

Posiadam akcjc w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbQ i enitenta akcji:nic dolycq,

akcje te stanowiq pakiel wiqkszy niz l07o akcji * spolce:

Z tego t).tulu osi4gnqlem(Qlao) w roku ubieglyn doch6d w wysokoici:

v.

Nabylem(am) (nabyl rnoj malzonek, z u)l4czeniem mienia przynalcznego dojeSo maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Panstwa, iinej panstwowej osoby prawnej. jcdnostek samorz4du

tcr)4orialncgo, ich zwi4irk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastqpujqce micnie. kt6re podlcgalo zb)ciu rv drodze przetargu - nalciv poda6 opis mienia i

da19 nabycia, od kogo. ie dolycLy



2.7,.trz4drltr dr.idlalnoiciq gospodarcz4 lub.iestem przedstauiciclcm, pelnomocdkicm takiej

&ialalno6ci (nalezy podaa fonng pra*n4 i przedmiot dzialalnoaci): zr:e dotlc4'

osobiScie : ....nie doEcqt

wsp6laic z innymi osobani : nie doycAl

Z tego t-vlulu osiqgnqlem(ilam) \\'roku ubicgllm doch6d u q1sokoaci nie doq/c4

VII.

I - W spolkach handlowych (nrzw4 sie&iba spcAkt):nic dolyc\y

jcstem czlonliem zar4du (od kiedy): .nie dotyczy

jcstem cronkiem rady nadzLtrczej (odktedy): nie doqcly

jcsem czlonkiem komisji rc*izyjnej (od kicdy): nie dotycz!-

Z lcgo t)4utu osiqgn4lem(glam) w roku ubieg\m dochdd w wysokoicl; e dolyczy

2. W spbldzielntach:nie dorycq)

jestem cdookiem zarz4du (od kiedy): ..nie doryczJ'...........

jcstem czloDliem rady nadzorczejr (od kicdy)i nie dotyczy....

jcstem czlonkiem komisji rc*i4jnej (od kiedy): nie dotycry

Z tego tytufu osiqgn4lem(Qlafi) w roku ubicgbm doch6d w wysokoSct: aie dolyc4t

3- W liurdacjach prowadzqcych dzialalno5i gospodarczq:

jcsem czlonkiem zarz4du (od kiedt"): e dotyclt

jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): ,rie do$'czy

icstem czlonkicm komisji reuizyjncj (od kicdy),nie doqcz)

Z tego tytulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubiegtlm doch6d w wysokoaci. nie dotycLl

v I.

Inne dochody osiqgane z qtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej ltb zajqt, z

podaaiem kwot uzyskiuanych z ka7-dego t-vtulu: Doch6d za 2017- nale2noic ze stosunku

pracy w Przeds:rltoiu * Pietro\\'ic,rcll Wielkich za rck 201'1 : 74 606.76

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej i0 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezl podat markg, model i rok produkcii): tle daq'cz,

vt.

l. I>rowadzg dzirLiaho(t gospodarcz4r (naie2y podac formg prawnq i przcdmiot dziaialnoici):

osobi6cie : ,rie doryc4'

- wsp6lnic z innlmi osobam; hie dotycz)).

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychtrd i doch6d u'wysokofti:zre dafc4y



x.

Zobowiqzania pienig2ne o warlo(ci powyzej l0 000 zlotych. w tlm zaci4gniqte kredyty i

poiczki oraz warunki, najakich zosta\ udzielone (wobec kogo, w zuiTku zjakim

zlarzenicm, $ jakicj u--rsoko6ci ) | nie doyczf

Pow)tsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), D ua podstawie art. 233 $ I Kodeku karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kam pozbawienia woloosci.

7 * e, ffi*(!.il;if,i,; .&; t-* Er 
7 
/.-

rNiewla-(ciwc skeilii.
Nie dotyczy dTialalnoscj wltu,orczej w rolnictwie w zakesie produkcji roslinnej i
zuierzgcej, u fbnnic
i zakesic gospodarstwa rodzinnego.
rNie dot.vcz) rad nadzorczych spxildziclni miesi&aniowych.


