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w6jta, zastepcy w6jta, sekretar:a gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zazqdzajqcej a czlonka organu zarzedzarqcego gminnq osobq prawnq
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6ital

Raciborz, dnia 24.04.20't8r. r.
(nietscowosa)

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq! starannego i zupelneso wypelnie-
nia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadtu zastosowania, nalery wpisac ..ni€ dotv-
czy" -

3. Osoba skladajqca oawiadczenie obowi4zana jest okreslic pr:ynaleinosa poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w izobowiqzah do majqtku odrebnego i majqlku objgtego mai2eiskq wsp6lnoSciq ma-

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granacq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie, wierzytelno5ci pienigZne.

6. W cze6ci A oSwiadczenia zawarte sA informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca pololenia nieruchomoSci.

czESO A

Ja nrzel podpisany(a). Marzena Beala Kopczewskat nazw sko rodowe Pawlaczyk
( m ona .a2wsko oraz.aersko rodowe)

urodzony(a) 22 wrzesnia 1970 roku w Je eniejG6rze

UrzEd Gminy Pretrowice Wie kie 47-480 Pielrowice Wielk e u . Szkolna 5 i Skarbnik Gmrny
(m elsce zarrudnrenia stanowisko ub,unkc,a)

po zapoznaniu si9 z pftepisamr ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniLr prowadzenia dzialalnosct

gospodarczej przez osoby pelnqce funkcje publiczne (Dz U. z 2017 t., poz. 1393) oraz ustawy z dnia I marca

1990 roku o samorzQdzie gminnym (Dz U z 2017 ( paz 1875) zgodnie z ad 24h tel ustawy oswiadczam, 2e

posiadam wchodzEce w sklad malzehskrel wsp6lnoSci malEtkowel iub stanowqce m6j malqtek odrebny

Zasoby pieniQzne.

- Srodki preniezne gromadzone w walucre polskiej: nie dotyczy

- Srodki p eniezne gromadzone w wa uc e obcel nie dolyczy

- papiery wartosciowe: nie dolyczy
na kwotQr nie dolyczy

oswtAoczENtE MAJATKOWE

lt.

1 Dom o powerzchni: nie dotyczy m'? o wartosci nie dolyczy tytul prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni 1)44,1A m2 2) 54,50 tr'2 o wartoscir 1) 90 OOO,OO 2) 12O.OOO,0O tytut prawny

Akt wlasno6ci

3. Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodarslwa: n e dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dolyczy

tytul prawny nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoAci nie dotyczy

4 lnne nreruchomosc:



powietzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tylul prawny: nie dolyczy

t.

Posradam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac lczbq i em[enla udziaiow

n e dolyczy

udzraly te stanowiq pakretwekszy ni2 10% udzraldw w spdlce nre dotyczy

Z tego tytulu osiAgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci n e dotyczy

Posiadam akcje w spdikach handiowych - nalezy podac Iiczbe r emitenta akclr

n e dolyczy

akcle le stanow q pakret wiekszy niz 10olo akclrw sp6lce nie dotyczy

Z lego tytll! osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoso nie dolyczy

Nabylem(am) (nabyl m6l ma12onek, z wylEczeniem mrenia pzynale2nego do lego majqtku odrQbnego) od Skarb!

Paistwa, rnnel panstwowel osoby prawnel lednostek samoftqdu teryloria nego ich zwrqzk6w komunalnei osoby

prawnel lub zwiqzku metropo italnego naslepulqce menie, kt6re podlegalo zbyclu w drodze przetargu - nalezy

podac opis mienia i date nabycra od kogo: n e dotyczy

1 ProwadzQ dzralalnosc gospodarczq'? (nalezy podaa forme prawnq r przedmiot dzialalnosc ) nie dotyczy

- osobiscie nre dolyczy

wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubreglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Zaftadzam dziatahosciq gospodarczq lub lestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy podaa forme prawnq i pzedmiot dzialalnosci): nie dolyczy

osobiScie nie dolyczy

wsp6lnie z nnymi osobam nie dotyczy

Z lego tytulu os qgnElem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscr nre dotyczy

v .

1 W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) nie dolyczy

- jeslem czlonkiern zarzqdu (od kredy) nie dotyczy

- leslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy

- lestem czlonkiem kornisjr rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ne dotyczy

2 W sp6ldzielniachl

nie dotyczy

- lestem czionkiem zarzEdu (od k edy) nie dotyczy

- lestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): n e dotyczy

- iestem czlonkiem komrsjr rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytuiu osrEgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc nre dolyczy



3 W fundacjach prowadzqcych dziala noSC gospodarczE

nie dotyczy

- Jeslem czlon( em za zaoLr rod niedyr nre dolyc/y

- jestem czionkrem rady nadzorczej (od kiedy) nre dolyczy

' lestem czlonkiem komsjrrewzyjnel (od kiedy) nie dotyczy

Z lego lytulu os EgnElem(elam) w roku ub eglym doch6d w wysokoscr nie dotyczy

vIt.

lx.

Skladnrk mienla ruchomego o wartosc powyzel 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechancznych naezy
podaC marke model rok produkcji)' nie dotyczy

Zobowiqzania pieni9zne o wartosc powy2el 10 000 zlotych. w tym zaciEgn€le kredyty r po2yczki oraz warunki,
na jakrch zostaly udzielone (wobec kogo, w zw qzku z lakrm zdarzen em w jakrel wysokoscr)
- po2yczki hipoteczne ING BSK SA o/Rac b6tz lqczna kwota 121 tys zl

kredr,l golowkowy Alior Bank - 18 tys zl

lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia ub nnej dzialalno6ci zarobkowej lLrb zalec. z podanem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulul
1 Urzad Gmrny Pretrowrce Wrelkie- 108.02T,58 zl
2 Umowy zlecenia 5 376 00 zl

Powv2sze oswiadczenre skladam Swiadomy(a) i2 na podstawie art 233 S 1 Kodeks! karnego za podanie nie

pra;dy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaw€nla wolnosci

/* *,?*,'k'' 6a 1 z s * <r
Recib6rz dnia 24.04.20'18 rok

(hEjsMga, data)

' Niewlasciw€ skresit
, lit" J"Gv a."iJ*s"r *vtrdrc2ej w rolnictwp w 2akresle prcdukcji roslrnn€l i zwteruecej. w formie I zakresie sospodaF

3 Nie dolyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.


