
Piotro/ice wielkie, dnia 28.02.2020 t,
(mirsto',/o6a)

Uwaga:

1. Osoba Bkladalaca oSwladczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego wypelnle-
nla kaidej z rubryk.

2. Je2ell poszc"eg6lne rubrykl nle znajduiq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalery wplaac ..nle doty-
czv".

3. Osoba skladajqca oswladczenle obowlqzana iest okreslic przynalelnose poszczeg6lnych skladnlk6w majqt-
kowych, dochod6w i zobowlqzari do maiqlku odrqbnego I majqtku obletego maueiskq wsp6lnoSclA ma-
jqtkowq.

4. Oswiadczenle malQtkow. dotyczy malqtku w kraju i z. granlcq.

5. OSwiadczenie maJqtkowe obejmuje rdwnle2 wlerzytelnoSci pl6niQtna.

6. w czeScl A oswiadczenla zawarte se lnformacje lawne, w czeSci B zas info.macje nleiawne dotyczqce adre-
su zamieszkanla skladajacego oSwiadczenie oraz miojsca pololenla nleruchomo6ci.

oSwADczENlE MAJATKoWE ': 0 7 C/- l0?il

w6lta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, ki6rownika iednostki olginizacyinej gming
osoby zar:edzajQcej i czlonka organu za.zqdzaiqcego gminnq osobq p.awne

oraz osoby wydaiqcei decyzje admlnistracyino w imienlu w6jta'

czESC A

Ja, nizej podpisany(a), Gabriel Daniel Kuczera,
(imioia i na&isko ora2 naaisro rodowa)

wodzony\al 12.O8.1972 r. w Raciborzu.

Gmina Pielrowice Wielkie - Sekretarz Gminy Piekowice Wielkie.
(miejse atn dnienia, sta. isko lub tunk4r)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 2'1 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniqce Iunkcje publiczne (02 U.22017 t., poz. 1393) oraz ustawy z dnia I merca

'1990 roku o samorzqdzie gminnym (Oz. U.22017 r., poz. 1875), zgodnie z art 24h lej ustawy oswiadczam, 2e

posiadam wchodzqce w sklad mal2eiskiej wsp6lno6ci malqtkowej lub stanowiqce m6j majqlek odrebny:

Zasoby pieniq2nei

- Srodki pienie2ne gromadzone w walucie polskiej:

- konto oszczednosciowe (OKO) - a.010,- zl.,

- fundusze lnwestycyjne - 308.726,30 zl.,

lndywidualne Konto Zabezpieczenia EmeMalnego (IKZE) - 26.430,06 zl

- Srodki pieniezne gromedzone w walucie obcei: 1.613,30 Euro.

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

1

2

3

Dom o powierzchni: 2OO m'?, o wartosci: ok. 25O.OOO,- zl. q/tul prawny: darcvizna na ftecz zony

Mieszkanie o powierzchni: -- m2, o warlosci: - lytul prawny: '--

Gospodarstwo rolne:

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

rodzaj zabudowy: --
tytul prawny: --
z tego tylulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym pe ychdd i doch6d w wysoko6cir --



4 lnne nieruchomosci:

powierzchnia: nieruchomosd gruntowa (grunt orny) pow 1.1844ha

o wartosci: ok. 40.000,- zl

tytul prawny: wsp6lw,lasno66 mat2ehska.

lll.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y podaC liczbQ i emitenta udzial6w:

.Nie doyczy.

udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy niz '10% udzial6w w sp6lce: --
Z tego qdulu osiAgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: --

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

Nie dotyczy.

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 '10o/o akc,ji w spdlce: --
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem m enia przynaleznego do jego majqtku odrQbnego) od Skarbu

Pahstwa, innej pa^stwowei osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ach zwiqzkdw, komunalnej osoby

prawnej lub zwiAzku metropolitalnego nastQpuiqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu _ nale2y

podad opis mienia idate nabycia, od kogo: Nie dotyczy.

1 Prowadze dzialalnosa gospodarczq'? (nale2y podac formQ prawnq i przedmiol dzialalnosci): Nie dotyczy.

- osobiscie --
wsp6lnie z inn),rni osobami-.-

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosoi: --
2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosoi

(nale2y podac formQ prawnq ipzedmiot dzialalnosci): Nie dotyczy.

osobi5cie -
wsp6lnie z innymi osobama --

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoaci: --
v[.
1 W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki): Nie dotyczy.

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): --

- jeslem czl,cnkiem rady nadzorczej (od kiedy): --
-jestem czlonkiem komisli rewizyjnej (od kiedy):--

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: -
2. W sp6ldzielniach:

Nie dotlczy-

- lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): --

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



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tylulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: --

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarczq:

Nie dotyczy.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): --
- jestem czlonkaem rady nadzorczej(od kiedy)i --
-ieslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --
Z tego tytulu osiqgnatem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --

v t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zakudnienia lub innej dzielalnosci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytdu:
- umowa o pracQ (PINB Racib6rz, UG Pietrowice Wielkie) - 91.540,'16 zl.
- umowa o dzielo, umowa zlecenie - 18.849,- zl.,
- program 500+ - 2.000,- zl.
- program 300+ - 300,- zl.

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzei 10 000 zlotych (w ptzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
poda6 malke, model irok produkcji):

samoch6d osobowy Volkswagen Golf Sporlsvan (rok produkcji 2017),
- samoch6d osobowy Volkswagen Golf V (rok produkcji2006).

x.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powy2ej 10 000 zlolych, w tym zaciqgniQte kredyty ipo2yczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi+ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci)l
- kredyt na zakup samochodu - 18.405,70 zl.



Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), 12 na podstawie art. 233 S I Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnogci.

Pielrowice Wielkie
(mieiscowosa, data)

1 NiewlaSciwe skresha.

'? Nie dolyczy dziala lnosci wynd6rczej w rolnictwie w zakresie prcdukcji roslnnej izwier2ecei, w formie izakresie gospodar-

r Nie doiyL/y'ad nad?orc2/ch spold?relni mieszl\anrowy.h


