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OSWADczENIE MAJATKowE

w6rta, zastepcy w6ita, sekretarza gminy, ak.rbnika gminy, kiorownika jednostklo
osoby zarzqdzaiecej i czlonka organu zarzAdzaiqcqgo gminnA 060bA prawna

oraz osoby wydajqce.i decyzje administracyjn6 w imi€niu w6jtar

Pietrowice Wiolkio, dnia 12.01.2021 t.
rmetscowoaa)

t,wasa:

1. Osoba skladajQca oswiadczenie obowiqzene jo3t do zgodnego z pBwdq, starannego I zupehego wypelni€-
nia kardej z rubryk.

2. Jeieli poszczog6lno rubrykl nle znajdulq w konkretnym pzypadku zastosowenaa, nalery wpba6 -ni6 dotv-
94:.

3. Osoba skladalqca o6wladczenle obowiazana jest ok..6ll6 prrynel€rno6d poszczog6lnych skhdnlk6w malet.
kowych, dochod6w i zobowiqza6 do malqtku odrebnego I malQtku obj?tego m.Eeri3kq wsp6lno6ciQ ma-
jqtkorq.

4. O6wiadczenle maiqtto*e dotycry majqtku w k.aju i z. gr.nlct.

5. O6wiadczonle majqtlowe obejmure r6wnlel wlerzytelno6cl plonlqrno.

6. W eQ5ci A ogwiadczonia zawarto aq lnlomacle jawne, w czQscl B za6 informacje niejewna dotycz{cG ad.e-
su zaml*zkanla skladajqcego o6wiedczenie orez miorBca poloronla nleruchomoscl.

czEs6 A

Ja, ni2e, podpisany(a), Gabriel Daniel Kuczera,
(miona i 

']aaisro 
o€z nez*isro odo*.)

urodzony(a) 12.08.1972 r. w Raciborzu.

Gmina Pietrowic€ Wielkie - Sekrelarz Gminy Pietrowice Wielkie.
(mi6js6 zt t dni€ ri3. srrano{isko tubtunk*r)

po zapoznaniu Sie z pzepisami ustawy z dnia 21 Sierpnia '1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniqce tunkcje publiczne (Dz. U. 22017 t., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samozedzie gminnym (Dz U.22017t., poz. 1875), zgodni6 z art.24h tq ustawy oswiadczam,2e

posiadam wchodzqce w sklad mal2e6skiej wsp6lnosci majqtkowei lub stanowiqce m6J majqtek odrebny:

Zasoby pieniezne:

- srodki pienie2ne gromadzone w walucie polskiej:

- konlo oszczednosciowe (OKO) - 17.656,87 zl.,

- fundusze lnweslycyjne - 244.a12,60 zl..

- lndwidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego (IKZE) - 33.566,90 zl.

- Srodki pienie2ne gromadzone w walucie obcej: 3.313,40 Euro.

- papiery wartosciowe: Nie dotyczy.
na kwote: --

I.
1. Dom o powieEchni: 200 m2, o wartosci: ok. 25O.OOO,- zl. t!.tul prawny: darowizna na zecz zony.

2. Mieszkani€ o powierzchni: - m'?, o wartosci: - tytul prawny: --
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: -, poMerzchnra: ---

o wartosci: --
rodzaj zabudowy: --
tytul prawny: --
Z tego q utu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci: ---



4. lnne nieruchomosci

powielzchnie: nieruchomosd gruntowa (grunt orny) pow. 1.1844 ha, nieruchomo6d gruntowa (grunt orny) pow

1.2242 ha

o warto6ci: razem ok. 122.000,- zl.

t!,tul prawny: wsp6lstasnos6 matsenska.

.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podao liczbe i emitenta udzial6w:

.Nie doyczy.

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy ni2 1 0% udziatow w sp6tce: --
Z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: -
tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbe i emitenta akcji:

Nie doll,tzy.

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcjaw sp,6lce: -
Z tego tlddu osiqgnqlem(Q+am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -

vt.
'1. ProwadzQ dzialalnosd gospodarczq'? (nale2y podac forme prawnq i pizedmiot dzialalnosci)r Nie dotyczy.

- osobiscie -
- wsp6lnie z innymiosobami --
Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieg,tym przych6d i doch6d w wysokosci: --

2. Zalzedzam dzialalnosciq gospodarcz.l tub jestem pzedstawicietem, petnomocnikiem takiej dzialatnosci

(nale2y poda6 forme prawnq i pzedmiot dziatalnosci): Nie dotyczy.

- osobiScie --

- wsp6lnie z innymi osobami--

Z tego qdutu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci --
v[.
1 W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)r Nie dolyczy.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): --
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): --
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --
Z lego q utu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci --
2. W sp6ldzielniach:

Nie dotlczy.

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ..-

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek. z wylqczenaem mienia pzynate2nego do jego majatku odrQbnego) od Skarbu

Paistwa, innel pa^stwowej osoby prawnej, jednostek samozAdu terytorialnego, ich zwiq2k6tv, komunalnej osoby
prawnej lub zwiqzku metropolilalnego nastQpujqce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy

@dac opis mienia i date nabycia, od kogo: Nie dotyczy.



- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): --
Z tego t)ddu osiagnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --

3 W tundaciach pro\xadzqcych dzaatalnosd gospodarczq

Nie dolyczy.

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): --

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

- iestem cztonkiem komasji rewizyinej (od kiedy): --
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --
v t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub tnnej dziatalnoscl zarobkowej lub zaiec, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytutu:
- umowa o pracQ (UG Pietrowice Wielkie) - 93.212,116 zl.
- umowa o dzielo, umowa zlecenie - 48.658,- zt.,
- program 500+ - 6.000,- zl
- Program 300+ - 300,- zl.

tx.

Skladniki mi€nia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nab2y
podac markQ, model irok produkcJi):
- samoch6d osobowy Volkswagen Golf Sportsvan (rok produkcji2017),
- samoch6d osobowy Volkswagen Polo (rok produkcji 2016).

x.

Zobowiqzania pienie2ne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):
- krodyl na zakup samochodu - 2.629,40 zl.



Powy2sze oswiadczenie skfadam awiadomy(a), iZ na podstawie art 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci

Piehowice Wielkie, dnia 12-04.2021 t
(miejscowosa data)

I Niewlasciwe skreslic.

'z Nie dotyczy dzialalnosci wytw6.czej w rolnictwie wzak.esie produkcji roslinnej i zwierz ecej, w formie izakresie gospodaF

'Nie dotycry rad nadzorczych spoldTielni m,es7 kaniowych.


