
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq Prawnq

oraz osoby wydajEcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta

Racib6rz, dnia 22.05.2020t. t

lJwaga:

1. osoba skladajEca o6wiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdE, starannego i zupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nalezy wpisa6 .,nie dotv-
94-

3. Osoba skladajqca oawiadczenie obowiqzana jest okresliC przynaleznose poszczeg6lnych skladnik6w majql
kowych, dochod6w i zobowiqzad do majqtku odrqbnego i majAtku objetego maEeiske wsp6lno5ciq ma-
jqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicE.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.

6 W czqSci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczEce adre-
su zamieszkania skladajqcego oawiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja nizej podprsa.y(a) Marzena Beata Kopczewskat nazwrsko Todowe Pawlaczyk,
(mona nazwsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)22 wrzeSn a 1970 roku w JeleniejGorze

Urzqd Gm ny P etrowrce Wielk e 47-480 P elrowrce W e k e ul Szkolna 5 . Skarbnik Gminy
1nr elsce zatrud. en a stanowsko ub funkcla)

po zapoznanru sre z przepisam ustawy z dna 21 sierpnia '1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dziala nosc

gospodarczel przez osoby peln Ece funkcje pub iczne (Dz. U 22A17t., poz 1393) oraz ustawy z dnia I marca

1990 roku o samorzqdzie gminnym \Dz U z 2a17 r poz 1875) zgodnie z art. 24h tel usta\&ry oswiadczam, ze

posiadam wchodzEce w sklad malzenskiejwspolnosci malAtkowel lub stanowEce m6j malqtek odrebny:

[.
1 Dom o powierzchn r ne dotyczy m?. o wartosci nre dotyczy tytul prawny nie dotyczy

2 l\4reszkan e o powierzchnr: 1)44 18 m2 2) 54 5A m'z o wartosc l) 900OOOO 2) 12O0OO,OO tytul prawny

3 Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, pow erzchn a nre dotyczy

o wartoscr nle dotyczy

rodzai zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nre dotyczy

Z tego tytulu os qgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychdd i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4 lnne nreruchomoSci

Zasoby p en Qzne

- Srodkr p enrezne grornadzone w walucie po skrej nre dotyczy

- srodk pien ezne qromadzone w wa uc e obcei n e dotyczy

pap ery warlosc owe n e dotyczy
na kwote nedotyczy



powrerzchnra n e dotyczy

o wartoscr nedotyczy

lytul prawny nre dotyczy

It.
Posradam udzraly w sp6lkach handlowych - nalezy podae ticzbe iemilenta udzialOw

nre dolyczy

udzEly te stanowrq pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubreglym dochod w wysokoscit nie dotyczy

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac ticzbQ i emrlenta akcjt

nie dotyczy

akcle te stanowrq pakret wrekszy nlz 10% akcj w sp6lce: nle dotyczy

Z tego lytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl mol nraizonek z wylEczentem rnena przynateznego dolego malqtku odrQbnego) od Skarbu

Pahstwa nnel panslwowej osoby prawnel jednostek samorzqdu terytoriatnego rch zwiEzk6w komuna nej osoby
prawnel lub zwiEzku metropolrtalnego naslgpulEce mienie, kt6re podlegalo zbycru w drodze przetargu - naezy
podac oprs mienia i dalq nabycra, od kogo nte dotyczy

1 Prowadze dzraialnosC gospodarczQ2 (nalezy podac formQ prawnq I przedm ot dzialalnosci) nie dotyczy

osobiscE nre dolyczy

wspolnre z rnnymi osobami nle dotyczy

Z tego tytulu osrEgnalem(elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoscr: nie dotyczy

2 ZatzEdzam dzlalalnoscrq gospoda.cza lub jestem przedstawrcielem. pelnomocnikiem taklej dzralatnosct
(nalezy podac formQ prawnE r przedmrol dzralalno6ct): nle dotyczy

osobrScie nie dotyczy

wsp6lnie z innym osobami nte dotyczy

Z tego tytulu osiqgn4lem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokoscr: nle dotyczy

v .

1 W spolkach handlowych (nazwa siedz ba spolki): n e dotyczy

-testem czlonkrem zarzadu (od kiedy) nie dolyczy

-lestem czlonkrem rady nadzorczel (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonktem komtsjt rewizylnej (od kiedy) n e dotyczy

Z tego tytulu os qgnqiem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ni-. dotyczy

2 W spoldzielniach

rre dotyczy

jestem czlonkern zarzqdu (od kedy) nte dotyczy

-jestem czlonkrem rady nadzorczej3 (od kiedy) nie dotyczy

Jeslem czlonkiem komisjt rewEylnel (odkedy) nie dotyczy

Z tego tytul[r ostqgnelem(Qlam) w roku ub eglym doch6d w wysokoscr nie dotyczy



3 W fundacjach prowadz4cych dzialalno56 gospodarczq:

nie dotyczy

- lestem czlonkrem zarzQdu (od kiedy): nie dotyczy

lestem czlonkrem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy

lestem czlonkiem kom sli rewizyjnej (od kiedy): n e dotyczy

Z tego tytulu os agnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci nie dotyczy

vflr.

lnne dochody osiqgane z tytulu zataudnrena lub nnej dzialaino6ci zarobkowej lub za.jec, z podaniern kwot
uzyskiwanych 2 kaZdego tytulu:
1. Urzqd Gminy P etrowrce Wielkie 125221,8821
2 Umowy zlecenra - 10 070.38 zl

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke model rok produkcji): nie dotyczy

x.

ZobowrEzanra pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w lym zaciqgnigte kredyty ipozyczki o€z warltnk,
na lakich zostaly Lrdzrelone (wobec kogo w z\NiEzkt z )ak fi zdatzeniem, w jakiej wysokosci):

po2yczk hipoteczne; ING BSK SA o/Raciborz lqczna kwota 99 tys zl,
kredyt got6wkowy Alior Bank - 51 tys zl

Powyzsze osw adczen e skladam sw adomy(a) i2 na podstaw e art
prawdy ub zatatenre prawdy qroz kara pozbawienia wolnosc

2)3 5 I hooe,sJ {rrnego za poda e ne-

Racib6rz dnia 22 05 2020 rok
(m elscowoia data)

t?o-metnr:.....
(podps)

/lty <,v o: l"

I 
N ewlaScwe skreslri

' N e dotyczy dzala noscl wylworczet w roln ctwie w zak.esie produkcjiros rnnej zwiezpcej, w formie izakresie gospodaF

I 
Nre dolyczy rad nadzorczych spoldzielnim eszkan owych


