
l{acib6rz. dnia :.. 24.04.2020r.

( micj scowo(a )

U*agr:
l. Osoba 3khd.jqca oswisdcxenie obowi{zer-a jest do zgodrego z Praud+ starrnDeso i

zupcttrcgo wypelDieri. kaidei z rubryk.
2. Jeizli pczcz€s6lne rubryki nic znrjdrj{ }v k)nkretnym przyprdku zastosowtuis' nrleiy

lvpise6 "tri€ dotyczy".
l- (xobo sld.drj{.a ci*iadczerie oboniqzer. jesr okre6lid prrymlettro{a posz.zeg6laych

skhdnik6w majqtkowych, dmhod6w i z.obowiQzai do maj4lku odrgbncgo i msiqtku
obr9aego lnrt eiEk4 wsp6lnoici{ m.rqtkowe.

4- Oiwirdectrie mai4tlowe dotvczy mailtku w krrju i ze grrnicq.
5. Osrvi.dcarie maj{tkowe obejmuje r6*Di.iwierr}telno.aci pienigznc-

6. W czQici A oswiNdsrelia z{wrrte rq ioformaaje jawtre, w cz$ai B ?-e.6 illformrcie ni€jawrc
dotycz4ce adrtsr zsmi€szLrni. skhdajqcego olwirdczcde orrz DieFaa Polofu i.c

nieruchomo.ici.

czqsc A

Ja" nizcj podpisary(a),

-Edytr, Mslgorztt Kobita,.......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

nazwisko rodowe:Ludwig,

urodzony(a)....14. l0- 1967 r. w Raciborzu

orgarizacvinei smitry, osoby zarz4dzajqcej i ezlonka orgatru z.rz1&ajqcego gminnq
osob{ prawnQ or.z osoby wydajqcej decyzje administrac-vjne w iEioniu ttroita'

po zapozrraniu siq z przepisami usta\r] z dnia 2l sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia

dzidalnosci gospoda&zej przez osoby pelniqcc funkcje publiczne (Dz. U.22017 r. poz. 1393)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4&ie gminnym (Dz.l)- 22017 r. poz. 1875).

zgodnic z art. 24h tej usrawy odu'iadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad matzenskiej

wsp6lno{ci majqtkowej lub stanowiqce moj maj4tek odrqbny:

oswrADCZUNtE MAJATKOWE

w6jts, zssfwcy w6jts, lekretlrzr gmhy' skarbnika gminy, nika cdnos

I.
Zasoby pieniqrne:

- srcdki pienig2ne zgromadzoDe w walucic polskiej: 0,-zl

- Srodki piedqzno zgomadzotre w walucie obcEl nie dolycry

- papiery wartosciowe, nie datycry nakvtotg|. nie doEtczl

...... Przrdszkole Pietmtic! Wiclkie - dyrcktor Przedszkol. w Pietmwicach Wielkich

(micisce zatruddenia, stanowisko luh lunkcja)



.

l. Dom o powierzchni: t20 rn'], o wartoici: . 350 00021 tytul prawny: wp6lwlasnosd

malzeriska

2. Mieszkanie o powierzchni: 65 m2, o wartosci: 180000 zJ, Otul prarvny: wsp6lwlasnoSd

malr€riska

3. Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodarstwa: ...

o wartoSci: ..-.................

mdzaj zabudowy: -----....

t tul pra*ny: ................

;rcwierzchnia:

Z tego tltufu osiqgn4lem(glam) w rolu ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci

4. lme nieruchomo6c i.:nie doryczJ

powierzchnia: ....

o wartoici: .........

tytulprawny:....

llI.

Posiadam u&ialy w spolkach handlo*ych nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w: ,rie

dolycU

udzialy te stanowi4 pakict wigkszy niz lOyo udzialtiw w spolce:

Z tego tltufu osiqgn4lem(qlam) w rcku ubicgtyn d<xh6d w wysokolci:

IV

Posiadam akcjc w sp6lkach handlowych nalezy podac liczh i emitcnt^ akcji:rrie .lotyc4t

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy niz l0% akcji w sp6lce:

Z tego tyrulu osi4gnqlem(flam) w mku ubieg\m dochrid w wysokoSci:

v,

Nabylem(am) (nabyl moj mati:onck, z wylqczeniem mienia przynalsinego do jcgo majqtku

odrgbnego) od Skarbu Panstwa innej panslwowej osoby prawnej, jednostek sanor-z4du

terytorialoego, ich zwi4zk6\ ,, komunalnej osoby prawnej lub atriqzku metropoliElnego

n s{Qpuj4c€ micnie, kt6rc podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalu2y podai opis mienia i

datg nabycia- od kogo nie dotyc4l

nie dolyc4t



!.I-

l- Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz4r (nalezy poda6 formq prawn4 i przcdmiot dzialalno3ci):

osobi6cie : nie dogcly

- wsp6lnie z innymi o*bani nie dotycly:

Z rego t)'t8lu osiqgndcm(Qlam) w mku ubieglym przych6d i dochd w wysokosci:ti' do'yc(y

2.7a qdzaJll.Mdlalrlosci4 gospodarcT4lub jestem przedstawicictem, pelnomocnikiem takiej

&ialalno:i<;i (nalezy podac formq prawn4 i pftedmiot dzialalno5ci): ,tie dolycq

o6tsbiicie . ....nie dotycry

wspolnie z imymi osobarni : nie dolyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieglym dochod w wysoko{.i:. nie doucot

vIt,
l. W spolkach handlowych (nazw4 siedzibasp ki)iie dorycqy

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .nie doUcry

-jestcm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)t ,,ie dolycry

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kicdyl. rrie dolycal

Z tego tlrnrlu osi4gnqlcm(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokokl nie dotycry

2. W spiAdzielnia.h:. n i. d olY c q
jestem czlonkiem z€r4du (od kiedy): ..nie dorycq...........

-jestcm czlonkiem iady nadzorczejr (od kiedy). nie.lolycry....

jestem czlonkiem komisji rcwizyjnci (od kiedy\: nie dotyc4t

Z tcgo tytutu osi4gtrCcm(glan) w rcku ubieglym dtxh6d w wysoko(ci- ,,ie dolycql

3. W lirndacjaoh prowadz4cych dzialalno# gospodarcz4:

-jestem c/onkiem zarz4du (odkiedy)t nie dolyczl

jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyciy

-jeslcm czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):aie dotyc4t

Z tego t).1ulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dolycq

vfit.
Inne dochody osiqgaoc z t)'tulu zatrudnicnia lub innej dzialalno(ci zarohkowej lub zajgi, z

podaniem kwot uzyskiwarych z kazdego qtulu: 84 338,02

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych (w pz.rpadku pojazd6w

mechanicarych nalezy podai markg, model i rokptoc;,;}.cji): nie dolyc4!



x
Zobowi4zania pienigrn€ o wanosci powyzej l0 000 ztotycll w trm zaciqgniete kredyty i

po2ycld oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku zjakim

zdarzeniem, w jakiej wysoko!rci ) : nic dolyc4t

rNiewla.6ciwe skreilii.
Nie dotyczy &ialalno3ci wytw6rczej w rolnictwie w ,,akrcsie produkcji ro5linnej i
zwierzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzime go.
rNie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

Powyzsz-e oswiadczcnic skladam iwiadomy(a). i2 na podstawie itn. 2JJ O I 
^.uo!^nu 

*,.-6.
za podanie niepra*'dy lub zatajenie prawdy grozi kara pnzbawienia wolno5ci.

Qea lro*, &!" Q!. flc^l.o-.r {*, L
(miejscowodd. daraxpodpis) /


