
oswADczENtE MAJATKOWE

Lldih,,a?9!ePllt a gminy, skarbnika gminy, kierownika j6dnostki organizacyjnej gminy,
dzqqcej i czlonka organu zarzqdzaiqcego gminnq osobQ

Prawnqoraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta

Pietrowice Wielkie, dnia 21.O3.2O22 r.
(miejscowos6)

Uwaga:

l. Osoba skladajQca oswiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnie-
nia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae ..nie dotv-
czY".

3. Osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynalernoSc poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobouriqzaf do maiqtku odrgbnego i maJqtku objgtego matleriskq wsp6lnosciq ma-
jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. Oswiadczenie majEtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytel nosci pieni?zne.

6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomosci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Gabriel Daniel Kuczera,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12.08.1972 r. w Raciborzu.

Gmina Pietrowice Wielkie - Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub runkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 'lgg7 roku o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samozEdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t., Wz 1875), zgodnie z ad.. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e

posiadam wchodzace w sklad maf2enskie.j wsp6lnosci ma.iEtkowej lub stanowiqce m6j maiqtek odrQbny:

Urzqd Gminy Pietrowice Wlk

9 ?2, 03, 2022 
v .)(l

Dom o powierzchni: 200 m2, o wartosci: ok. 250.000,- zl. tytul prawny: darowizna na zecz zony

Mieszkanie o powierzchni: -- m2, o wartoSci: -- ![ul prawny: --
Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ---, powierzchnia: --
o wartosci: ---

rodzai zabudowy: --
tytul prawny: --
Z tego tytulu osiagnElem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: --

lt.

1.

2.

3.

Zasoby pieniQZne:

- Srodki pieniQ2ne gromadzone w walucie polskiej:

- konto oszczQdno6ciowe (OKO) - 260.005,41 zl.,

- lndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (lKZEl - 39 904,2_1 zl.

- Srodki pienie2ne gromadzone w walucie obcej: 4.711 ,42 Euro.

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



.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbQ i emitenta udzial6w:

.Nie doyczy.

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: --
Z tego t]dulu osiqgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podao liczbe i emitenta akcji

Nie dotyczy.

akcje te stanowiE pakiet wiQkszy ni2 10% akcji w sp6lce: --
Z tego qdutu osiqgnq.lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: --

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majEtku odrQbnego) od Skarbu

Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozEdu terytorialnego, ich zwiEzk6w, komunalnej osoby

prawne.i lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy

poda6 opis mienia i datQ nabycia, od kogo: Nie dotyczy.

vt.

1. Prowadze dzialalnosC Aospodarczq2 (nale2y podae forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): Nie dotyczy.

- osobiscie -
wsp6lnie z innymi osobami --

Z tego tytulu osiEgnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: --
2. ZarzAdzam dzialalnosciq gospodarczA lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nale2y podac forme prawnE i pzedmiot dzialalnosci): Nie dotyczy.

osobiScie --
- wsp6lnie z innymi osobami --
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: --

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Nie dotyczy.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): --

- jestem czlonkiem ndy nadzorczei (od kiedy): *-

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --
Z tego b ulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: --
2. W sp6ldzielniach:

Nie dotyczy.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): --
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): --

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: nieruchomosc gruntowa (grunt orny) pow. 1.1844 ha, nieruchomosO gruntowa (grunt orny) pow.

1 .2242 ha

o \ artosci: razem ok. 122.000,- zl.

q d prawny: wsp6lwlasnosc matzenska.



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --
Z tego qdulu osiqgnEtem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -

lnne dochody osiqgane z q/tulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego Mulu:
- umowa o prac9 (UG Pietrowice Wielkie) - 101.813,13 zl.
- umowa o dzielo, umowa zlecenie - 10.700,- zl.,
- program 500+ - 6.000,- zl.
- program 300+ - 300,- zl.

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych (w pzypadku poiazd6w mechanicznych nalezy
podac markQ, model i rok produkcii):
- samoch6d osobowy Volkswagen Golf Sportsvan (rok produkcii 2017),
- samochfu osobowy Volkswagen Polo (rok produkcii 2016).

x.

Zobowiqzania pieniQzne o wartosci powyzej 10 OOO zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):

3. W fundac.iach prowadzqcych dzialalnosC gospodarczq:

Nie dotyczy.

- jestem czlcnkiem zazqdu (od kiedy): --

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjne,i (od kiedy): -
Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --

vil.



Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S '1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Pietrowice Wielkie , dnia 21 .03.2022 t.
(miejscowo3c, data) (podpis)

1 NiewtaSciwe skreslic.
'? Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcii roglinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie gospodar-

- stwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


