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w6jts, zssttpcy w6jtr, sekretrrz. gmitry, skrrbnika guiny, kierownika iednostki
orsanizrcyinei sminv, osoby zarzqdzaj{cej i czlonk. orgsnu zrruldz.jecego gminnq
osob{ prrwr4 oraz osoby rydrjlcej decyzje rdministncyjne w imieniu w6jtal

L.dz

Racib6rz. dnia : 20.04.2021r

(miejscowoSt)

Uw.g0:
l. Osobe sklidajtce o6wiedczenie obowiQzru jcst do zgodDego z prrwd{, st.reDrego i

zupohego sypclnienia kridej z rubryk
2. Jerxli posrazeg6lne rubryki nic znridujt w konkretdym piryp.dku zrslcorvani., D.leiry

rTisrd "ric dot"vczy".
3. Ocobs skhdrjqc. oswirdczenie oboryiQzrE. jelt okrcali6 przytreldnoL poszczeg6ltry(h

sklednik6* mrj4tko\.ych, dochod6w i zobowiqr.i do mrj{tku odrebnego i majqtku
objQtcgo mrlretuk4 wsp6lnosci{ m.j{tkow+

4. Oiwi.dczetrie majqtkowe doqczy mrjqtku * krcju i z. grrtric{.
5. Oiwisdczenic mrj{lkowe obejmuje ni,rytrier*ierrytelnoSci pictrigilc.
6. W czgq.i A oisiedczeni. zawrile s{ informrcje jewne, w czQ5ci B z&i inform.cje ni.j.rrtre

dotycz{cc rdrelu zrmierzkrDb skhdij{cego o6wi.dczerie orrz Diejsca poloieDia
nieruchomo6ci.

cz4st A

Ja, ni2€j podpisany(a),

..Edyta, Malgotuatr Kubita , naz.wisko rodowe : Ludwig,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodo*e)

urodzony(a) ....14. 10. 1967 r. rr Raciborzu

Puedszkole Pietrowice Wielkie - Dyrekaor Przcdszkols w Pietrowicach Wielkich

(miejsce zatrudnieri4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcie publicznc (Dz. lJ. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oSwiadozam, 2e posiadam wchodzQce w sklad
malirnskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pieniQzne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 17 000,00 zl

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcey te dolyc4t

- papiery wartoSciower ,rie dotyc4t nakwotl nie dolyc4t

IL
l. Dom o powierzchni: 120 m2, o wafiosci: . 350 00021 tytul prawny: wspohxlasnosc

malzehska.



2. Mieszkanie o powierzchni: 65 m2, o wartosci: I9OOOO zl, t)'tul pra\any: wsp6lwlasnoff

malZe6ska.

3. Gospodarstwo rclner nie dottcet

rodzaj gospodarstwa: ........, powierzchnia:

o wartosci: ......

rodzaj zabudouy:

q{ul prawny: ..........

Z tego gtutu osi4gn{em(9lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w uysokojci

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: &ialka pod domem wynienionym w pkt II - 0,06 ha

wartoCci: 60,000 zl

tynrl prawny: wsp6hlasnoSd maliEiska

III

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowlch - nalezy podaa liczk i emitenta udzial6w: ,r,
dolyce

udziaty te stanowiq pakiet wi$kszy niz l0% udzialow w sp6lce:

Z tego t),tulu osiqgnqlem(qlam) w rcku ubieglym doch6d w wysokoSci:

rv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlow_vch - nale2y podac liczbg i e mitenta ak iiJf'ia dotfcq

akcje te stanowi4 pakiet wiQkszy niz l0% akcji * sp6lce:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek" z wyt4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku

odrQbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terltorialnego, ich zwi4zk6w. komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego

nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - ralezy podac opis mienia i

datg nabycia, od kogo: nie dotyc4t

vI.

l. Prowadzq dzialatno6C gospodarcd lnalezy podac formq pmwnq i przedmiot dzialalno{ci):

osobiscie : nie dollcq

- wsp6lnie z irmymi osobuni nie dotycqt,



Z tego q4utu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym przl'ch6d i doch6d w wysokosci:rie daryc?

2. ZarzqAzam dialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

&ialalno6ci (nale2y podad formg prawnq i przedmiot &ialalnoici): ,ti? doryc(y

- osobiscie | ....nie dolrczt)

wsp6lnie z innlmi osobarr,i . nie dolycry

Z tego t).tulu osiqgnelem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dolyczy

!II.
l. W spolkach handlowych (nazwa, sie&iba sp6lki)inie doQcq

-jestem czlonkiem zarz4du (odkiedy): .nie dotycq

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): de dolycat

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ktedy): nie dolyczX

Z tego lytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dolycltl

2. W spbldzielniach:aie dolyczX

jestem czlonkiem za?4du (od kiedy): .nie dotycry..........,

-jestem czlonkiem rady nadzorczejl (od kiedy)t rrie dotycry....

jestem czlonliem komisji rewizyjnej (od kiedy)t ,tie dolyczl

Z tego tltutu osiQgnqtem(Qlan) w roku ubieglym doch6d w wysoko(eii nie dolyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gosdarcz4:

jestem cztonkiem zarz4dn (od kiedy\: nie dorycz+

- jestem czlonkiem rady nadzotcrcj (od kiedy), ni. dolyc4;

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kidy)iie dolyczy

Z tego t!,tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod u'uysokoijcl nie dotyc<l

VIIL

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEi, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego t),tulu: 9l 390.41

DL

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 ztotych (w pr4padku pojazd6w

mechanicznych nolety podad markg, model i rokprodrlf<c1i): nie dolyczX

x.

Zobowiqzania pieniE2-ne o warto(ci powy2ej l0 000 zlotyclL w tym zaciqgnigte kled]'ty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoici ) i nie dolycq
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(miej scowos6, data

rNiewtaiciwe skrSlid

'ilff&"r'#Jtii"3ci wvtw6rczej w rolnictwie w zakesie podukcji ro(lirmej i

zwierzgcej, w formie
i zakresie gospod arstwa rodzinnego

'r.ried- .y.'rv iJ *a-rczych sp6ldzielni mieszkanio*1ch'


