
oSWADCZENIE MAJATKOWE
L;]

jednostki ;rganizacyin'fgm#
w6jta, zastePcy w6ita, sekretafta gminY' skalbnika gminY, kierownika

osoby za.z4dzailcei i czlonka organu zaaadzaiqcego gminna osoba Prawnq
imieniu w6jla1

oraz osobY wYdajqcei decyzje administracyine w

Racib6rz, dnia 29.04.20'l9r' r

l]Xota sHaaAeca oswiadczenle obowiezana jesl do zgodnego z pGwdq' starannego i zupelnogo wypelnl'-

nla kaldel z rubryk'

2. Jereli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq v' konkr€tnym ptzypadku zaslosowania' nalely wplsa6 'nie dotY_

r. osoe4sora srhoajqca oswiadczeni6 obowiqzana jest okre6li6 pzynaleinost, poszczeg6lnych skladnikbvY haJet

rowych, dochod6w izobowrqzan "" ffili*i,'-iaiilrigir'i-,iriiqiru outit"go mat2e6skQ wsp6lnosch ma'

iqtkowa.

4. Oswladczonio malqtko\xe dotyczy majqtku w kralu i za granicq

5. Oswiadczenie maJqlkowe obelmuie r6wnie2 wier'ytelno+cl pienie'ne'

6. w czQsci A oswiadri"t","*"ry.:3jTj:;[Ti:Jililj"#ffi.r"J"?"TiJXIi'#il'",''"1"*"" 
o'oczece ad]e'

Eu zahieszkenia skladajqcego oswlao

czEsc A

Ja. nizej podp6any(a), rrarzena Beata Kigiz":*sll,ff ,"Y":f.1".xlffifti*""'

urodzony(a) 22 Mzesnia 1970 roku w Jeleniei G6rze

,,u" o.,", o"u"*." w*m" ,7-osllliJlly"::#:|:J:":*",j11,t,;li'"'on'r c," n'

po zapoznaniu sie z przepisaml '"'"*" 
On'" 21 slerpnia 1997 roku o og€niczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczei przez osoby pelnqce funkcje publiczne (Oz U z 2a17 t ' 
poz 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz U z 2017 t poz 1875) zgodnre z arl 24h tei lstawy oswiadczam' 2e

posiadam wchodzqce w sklad malzehskiei wsp6lnosci majatkowej lub stanowiqce m6l majqtek odrQbny:

ZasobY Pienigzne

- srodki pienie2ne gromadzone w walucle polskiei: nre dolyczy

- Srodki pieniQ2ne gronadzone w walucre obcej nie dotyczy

- papGry wartoacLowe nle dolyczy
na kwole nre dotyczy

fl.

too.opo*i",,"t,nl.niedotyczym2,owartosci:niedotyczytytulprawny:n]edotyczy

2 Mieszkanie o powierzchnr: 1) 44 18 m2 2) 54 50 rn'z o wartosci: 1) 90 00o oo 2) 120 000'00 t!'.tul prawny

3 GospodarsNvo ro ne:

rodzaj gospodarstwa: nie dolyczy' powerzchnia nie dotyczy

o warto6ci nie dotyczy

rodzai zabudowy' nie dotyczy

tYlul PrawnY nre dolYczY

Z tego tytulu os Agnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoscl: n e dotyczy

4 lnne nieruchomoScl

ltJ-zaO On,n, Piifiwae Wrl

ls ,r*. ,o 
i



powierzchnia nie dolyczy

o wartosci nie dotvczy

tylul PrawnY nie dotyczY

l.

Posiadam udzialy w spOlkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenla udzialdw:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiel wiQkszy nz 1O% udzialow w sp6lcer nie doiyczy

Z tego tytulu oslqgnqlem(eam) w roku ublegtym dochOd w wysoko6cil nre dotyczy

Posiaclam akcle w spolkach handlowych - nalezy podaC trczbe i emitenta akcii:

nie dotyczy

akcje le slanowiq pakiet wiQkszy niz 1O% akcjiw spdlce: nie dotyczy

Z lego tytulu osLqgnqlem(qiam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

ProwadzQ dzialalnosc aospodarczE'? (nale2y poda6 forme prawna i przedmiot dzialahosci)l n'e dotyczy

osobrscre nie dotyczy

wspdln e z innymi osobami nie dolyczy

Nabylem(am) (nabyi m6j mal2onek z wylqczeniem mlenia przynaleznego do jego majqtku odrQbnego) od Skarbu

Padstwa, innej paistwowej osoby prawnel' lednostek samorzedu terytorialnego ich zwiazk6w' komunalnel osoby

prawnej lub zwiqzku metropolltalnego nastepujqce mienie ktore podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y

podaC opis mrenia i datq nabycia od kogo nie dotyczy

Z tego lylulu os qgnqlem(91am) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokoscr: nie dotyczy

Zatzadzatn dzialalnosctq gospodarczq lub leslem pzedstawicielem' pelnomocnikiem takiej dziaialnoSci
?

(nalezy podac formq prawnq I przedmiot dzialalnogci)l nle dotyczy

osobiscie nie dotyczy

wspolnie z innymiosobami nie dotyczy

Z tego tytulu osrqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci nle dotyczy

v[.
1 W spdlkach handlowych (nazwa, sledziba sp6lk ): nie dolyczy

- jestem czlonklem zerzqdu (od kiedy) nre dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dolyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyinel (od kiedy): nie dotyczy

Z lego tytulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: n e dotyczy

2 W spoldzielnlach

nle dotyczy

- jeslem czlonkiem zarzqdu (od kledy) nie dotyczy

- ieslem czlonkiem rady nadzorczel3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkrem komisji rewizyjnei (od kiedy)l nle dotyczy

Z tego lytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ublegtym dochdd w wysoko6ci: nre dotyczy



3 W fundacjach prowadzQcych dzialalnoSC gospodarczq:

nie dotyczY

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)r nie dotyczy

Z tego tytLrlu osiAgrqlem(9lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci nie dotyczy

vill.

tnne dochody osiqgane z tylulu zatrudnEnia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQd' z podaniem kwot

Tvskrwanvch z hazdeqo tytlli,
i il,rai Orn,.v pi"rro*ce wielkie - 112149lazl
2 Umo\l/v zlecenLa _ 6 384 70 zl

tx.

sktadnrkl mienia ruchomego o wartoscr powyzej 10 oo0 zlotych (w przypadku poiazdow mechanicznych nalezy

podac rnarkQ model i rok produkcii): nie dotyczy

x.

zob,awiazania pieniezne o wariosci powyzej 10 ooo zlolych, w tym zacragnrQte kre-dyty apozyczki olaz warunki'

--,-"i-h?^cr.r" ".r7'crone rwobec koqo *1i'a;:iu ' 
pv'i'a'";1rem w lakrel wysoko'ci)*"5j":;r'1:;:L;;;IiL'tjix 
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ra'' rqczla /wota 103 tr's 7r

irejyr golowhowy A ror Bank _ 56 tys zl
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arr 233 s 1 Kodeksu karneso za podanie nie-
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(Podpis) '
Rac borz dnia 29 04 2019 rok

{mels'owosc oara)

I li:x'fi":yr",*liill,";" -vtworczer w roLnrciwie w zakresre produkcri rosrinner

' il.,ltiili"ni""'"'"zvch spord?ierni mieszkaniowlch

izwi€rzecel,wformie i zakresie gospodar_


