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w6jt* zerkpcy w6itr, reknerrnr gminy, rlarbnlke gminy, kierownika iednostki
oreanizacyinei qminv, osoby zrlrzqdzr;i4cej i czlonka orgamu zerzqdni4cego gPinnq

,*bt p*..1 "*, *oby wydajlcej dccyzje administracyjne w imieniu w6jtar

RaciMrz. dnia z 28.04.2022r.

(miejscowo66)

Uwaga:
l. Osoba skladajqca olwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq' starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2. J;r,li po.r"r"gOto" rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zast6owania' nale2y

wpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jegt okre.ili6 przynaleinoSc posz*zeg6lnych

skladnik6w majQtkowych, dochod6w i zobowi$zaa do majqtku odrgbnego i maj4tku

objf tego malirc6skq wrp6lnoSci4 mai{tkowq.
4. OSwiadczenie majqlkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pieniglne'

6. W cz+ici A o6wiadczenia TllwarlE sq informacje iswne, w ct$clB ai informacje niejawne

dotyczqce adresu zrmieszkanir skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloirnie

nieruchomoici.

oSWIADCZENIE MAJATKoWE L.dz

cz4sc A

la rutnj podpisany(a),

..Edyta, Malgorzeta Kubita , nazwisko rodowe : Ludwig
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....f4. 10. 1967 r, w Raciborzu

Przedszkolc Pietrowice wielkie - dyrektor Pnedszkola w Pietrowicach wiclkich

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

&ialalnosci gospodarcrcj przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. u. z 2017 r. poz.

1393) onz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie grninnym @2. u. ,z 2017 r. poz.

1875j, zgodnie L *t. Zqn tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad

matzernskiej wsp6tnofci mai4tkowej lub stanowiqce m6j mai4tek odrEbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- 6rodki pieniq2ne zgromadzane w walucie polskiej : 25 000'00 zl

- Srodki pienigzne zgromalznne w walucie obcej:- nie dotycrX

- papiery wartofuiowe: nie dotycry na kwotQ: nie dotycly

Dom o powierzchni: 120 m2, o wartoici: . 550 00021 tltul prawny: wspolwlasno6c
II
1

malzefiska.

t,



2 Mieszkanie o powierzchni: 65 m2, o warto5ci: 300 000 zl, tytul prawny: wspotwlasnofc

o wartosci:

rodzaj zabudowyi ........................

tytul prawny:

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci

4. Inne nieruchomodci:

powierzchnia; dzialka pod domem wymienionym w pkt II - 0,06 ha

warto6ci: 80,000 zl

!4ul prawny: wsp6hvlasno56 tnalrofiska

IIL

Posiadam ,rlzi6|y !v spgfkash handlowych - nale?y podae liczbg i emitenta udnal6w: nie

dotycq

udzialy te stanowiq pakiel wigkszy ni2 l0%o udzial'w w spolce:

Z tego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

ry.

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcji: nic dotycry

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntz l0o/o akcji w spolce:

Z tego tytulu osiCgnglam w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

v
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z *ylqczrrttem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich wi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego

nastgpui4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i

datg nabycia, od kogo: nie dotycq'

vI.

l. Prowadzg dzialalno5d gospodarcz42 (naleiry podai formg prawn4 i przedmiot dziatalnosci):

osobi6cie ; nie dotycryr

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycly:

malZenska.

3. Gospodarstwo rolne: nie dolycry

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



Z tego tynrlu osi4gnglam w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysoko$ci: nie dolycry

2. Zan$zan dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzidalnoSci (ralety podat, formg prawn4 i przedmiot &ialalnoSci): nie dotycqy

- osobifuie : ....niz dolycq

wsp6lnie z innymi osobami : nie dotycry

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spblki):aic dogcq

- jestem czlonki en zarz4dl (od kiedy): .nie dolycly

- jestern czlordxiem rady nadzorczaj (od kiedy): nic dotycry

- jesem cdonkiem komisji rewiryyrcj (od kiedy): nic dotyc4t

Z tego tyttdu osi4grr4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nic dotyctst

2. W sp6ldzielnirc,h: nie dotycqy

- jesan czlonkiem anz4dn (odkteny): ..nie do9tc2y...........

- jestem czlonki emrudy nadznrczels 1od1r;reayy nie dotycq....

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoiei: nie dogc4t

3. W fimdacjach prowadzqcycb dziadalno$t, gospodarcz4:

- jestem czlonkiem zare4ilt (odkteAy): nie dogcry

-jestem cztronki ero rady nadzorcztj (od kiedy): nie dotycry

- jestem clonkiem komisji rewizyjnej (odktdy):nie dotycq

Z tego tytnlu osi4cn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ril. nie dotyczg

vIIr.
kme dochody osi4gane z tytulu zatrudniatia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z

podaniem kwot uzy skiwanych zka2dego tytulu: 99 844,06

IL
Skladniki mienia ruchomego o wartodci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych rul eLy poda(, nrrkg, model i rok produkcji): nie dotycry

x
Znbowlqzania pienigzne o wartoici Wwy2.ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i

Wzyczllrj oraz warunki, na jakich zostaty u&ielone (wobec kogo, w ntiqzka:- z jaltr.lor

zdxzedem, w jakiej wysokofici ) : nie dotycry



powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grodkarupozbawienia wolno6ci.

bbn 2"8,0q nu .t)-
t lo-

data)(podpis)

rNiewla6ciwe skreSlid.
2Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i
zwierzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'
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