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(miejscowoSd)

Uwaga:
l. Osob{ sklsdaj{ca oswisdczedie obowiezana jest do zgodDego z pmwdQ, staannego i

zupelnego wyp€loietria ksinei z rubryk.
2. Jefuli poszczeg6lDe rubrf,ki ni€ znajdujq w koDkrehlm przypadku zastosowania, oaleiy

wpisrd "nie dotycry".
3. Oioba skladaj4ce oswi.dczenie obowiqzsDa jesl okrc(li6 Prryn.leirnost poszczeg6lnych

skladnik6* maj{tkowych, dochod6w i zobowi4zaft do mrjqtku odr9bnego i majqtku
objgaego mrliehsk4 wsp6lno6ciq Daj4tko*+

4. Oiwiadczetrie majqtkowe dotyczy maiqtku w krsju i za gralice.
5. Oswiadczenie mai4tkowe obeimuje r6wniei wierrytelnosci pieniQine-

6. W c?46ci A osrdiadczenir zawarte s{ ilrformacje jawne, w czeaci B zai itrformacje ni€iawoe

dotyczlce adr6u zsEieszksnia sklsdriqcego oswiadczenie oraz mi€Fca poloicnir
nieruchomoSci.

Raciborz, dnia :.. 25.04.2019r.

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a),

..Edyta, Malgorzata Kubita, .......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

nazwisko rodowe:Ludwig,

urodzony(a)....14. 10. t967 r: w Raciborzu

...... Przedszkole Pietrowice Wielkie - dyrektor Przedszkola w Pietrowicach Wielkich

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub linkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowa&enia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.U.22017 t' poz 1393)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7 r poz. 1875),

zgodnie z art. 24h tej usfa y oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matzenskiej

wsp6laosci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrQbny:

I.
Zasoby pieniezne:

Srcdki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zl

- Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcei: nie dotycqt

papiery warto6ciowe: nie dolycry nakwolg. nie dolycry

,it/ t"



In.

l
1. Dom o powierzchni: 120 m'7, o wartoici: . 320 00021 tltul prawny: wlasnosi

2. Mieszkanie o powierzchni: 65 m'?, o wartoici: 160 000 zl, t),tul prawny: wlasnosi

3. Cospodarstwo rolnet nie dolycq)

rodzaj gospodarstwa: ...

o \lartosci:

rodzaj zabudowy: .........

powierzchnia

t),tul prawny: ...........

Z tego tltuhr osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: .......

4. lnne nieruchomoici'.nie do4tczJ:

powierzchnia:

o wartoici:

q4ul prawny: .........

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nale2y podad liczbQ i emitenra udzialow: ,le
doqtcztt

udzialy te slanowiq pakiet wiQkszy niz 10olo udzialdw w spolce:

Z tego gtulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokofui:

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbQ i emitenta akdi;rie dolyc4,

akcjc te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% akcji w spolce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegfnn dochdd w wysokofui:

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego dojego majqtku

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

terytorialnego, ich zrviqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastipujqcc mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetaryu nalezy podai opis mienia i

datg nabyci4 od kogo'. nie dolyc4)



2. Tanadzarn dzialalnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (Datezy podad formq prawnq i przedmiol dzjalalao{ci): nie doqcq

- osobiScie | ....nic dolyc4)

wspdlnie z innymi osobaui i nie dolycq

Z tego t)4utu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nic dolycry

vll.
I . W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sqiki):nie doE crJ

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .nie dotycq

-jestem czlonki€ttr rady nadzorczej (od kiedy): nic dorycq)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotlcryl

Z tego rytufu osiqgnelem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dolycAt

2. W sp6ldz;elu:,iachi n i e d oty c zl

- jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..nie dolyczy....... ...

jestem czlonkiem rady nadzorczejl (od kiedy): nie doqczy.. .

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): nie dotyczX

Z tego tj.tutu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieg\m doch6d w wysokosci: nie dolycry

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno3t gospodarczq:

-jcstem czloDkiem zarz4dt (odhedy): nie dolyc4/

jeslem czlonkiem rady na&orczej (od kiedy\ nie dorycq

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kredy)tie dolycq'

Z tcgo t)'tulu osiqgn4lem(glam) w rcku ubiegllm doch6d w wysoko{ci: hie dolycry

vIII.
lnne dochody osi4gane z t]'tulu z2trudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqC, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego t).tufu: 84 730,2'l

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci po\!)2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji): ,rte daryr?

vI.

l. Prowadzg dzidalnoSi gospodarcz4i (nalezy podai fonng praunq i przedmiot dzialalnoSci):

osobi(cie : nie doqtc*l

wsp6lnie z innymi osobuni nie dolycryi

Z tcgo tltulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubiegtyrn przych6d i dochbd!',t '.nysokogci].nie dolycwl



x.
Zobowi4zrnia pieniQ2re o wartosci po\ryzej l0 000 ,otych, w tym zaciqgrigte kedyty i

pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w z,wiqzku zjakim

zdarzeniem, w jakiej wysokolci): aie dotycry

?o .ct. b- :.t? . 

" 
L ?., 4. :..{..0-!-!.r.....

(miejscowo(i, dalaXpodpis)

*,b,

tNicwlasciwe skre(lii.
':Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w Trkresie produkcji roSlinnej i
zwicrzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzirurcgo.
rr.vie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkanio*1ch.


