
oSwlADczENIE MAJATKowE

w6.ita, zaslqpcy w6jta , sekrelarla gminy, skarbnika gmlny, kierownlka ledn
osoby

oraz 06oby wydalqce, decyzJe .dministracyine
zaraqdzajacei i czlonka organu zarzqdzajQcego gminne o6oba prawna

w imieniu woital

Pistrowice Wielkie, dnia 29.04.2019 r.
{mieisco' osc)

Uwaga:

't. Osoba skladajecs o6wiadczonio obowiqzana Jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnie-
nia kardoj z rubryk,

2. Jereli poszczeg6lne rubrykl nle znalduJe w konkretnym pr:ypadku zastosowania, nalory wptsaC..nle dotv-
czv".

3. Osoba skladajqca oswladczenio obowl+ana jost okr66tic paynalerno6t poszczeg6lnych sktadnik6w majQt-
kowych, dochod6w i 2obowlqzai do majqtku odrqbnogo I majqttu obiqt6go m,Ee6skq wspotnosch ml-
iQtkowq.

4. OSwladczenle maiQtkowe dotyczy mejqtku w kraiu I za grantcq.

5. OSwladczenle rnajqtkcwe obeJmuje r6wnle, wio12ytehoSct pienlQtne.

6. W cze6ci A oSwladczenla zawarte sq lnfo.macje jawna, w czqsci B zaa informacle nlelawne dotyczEce adre-
su 2amieszkania skladajqccgo o6wl!dczenle oraz mlelsca poloienla nleruchomo6cl,

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Gabriel Daniel Kuczera,
(inion. i na4isro o.az na2wisko @dowe)

wodzony(al 12.O8.1972 r. w Racibozu.

Gmina Pietro\riuce Wielkie - Sekretarz Gminy Pielrowice Wielkie.
(miqsce zatrudnie.ia. stanowtsro l!b tunr.ia)

po zapoznaniu sig z pr2episami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej peez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 t.. poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t., poz. 1875), zgodnie z art 24h tq ustawy oswiadczam, 2e

posiadam wchodzqce w sklad mal2ehskiej wsp6tnosci majqtkowej tub stanowiqce m6j mejqtek odrqbny:

Zasoby pieniQ2ne:

- Srodkipienie2ne gromadzone w walucie polskiej:

konto oszczednosciowe (OKO) - 2-950,- zl

- fundusze lnwestycyjne - 266.780,- zl.,

- lndywidualno Konlo Zabezpieczenia EmeMalnego (IKZE) - 20 443,41 zl

- srodki paenie2ne gromadzone w walucie obcej: '1.5'13,30 Euro_

- papiery wadosciowe: Nie dotlczy.
na kwote: ..-

Il.

1. Dom o powierzchnii2OO m'z, o wartosci: ok.25O.O0O,- zl. tytul prawny.- darcwizna na l?ecz 4any

2. l\,4ieszkanie o powierzchni: -- m'?, o warlosci: .. tylul prawnyi ..-

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa --, powierzchnra. --
o wartoscit --
rodzaj zabudowy: ..-

tytul prawnyi '--

Z tego tytulu osiEgnqlem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysoko6ci: --

0. 04.



4. lnne nieruchomosci:

powierzchniar nieruchomosd gruntowa (grunt orny) pow. 1 '1844 ha

o warlosci: ok. 40.000,- zl.

tytul prawny: wspOlwlasnos6 mal2e6ska.

.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta udzial6w

.Nie doyczy.

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: --
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ---

tv.

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

Nie dolyczy.

akcje te stanowiE pakiet wiQkszy niz 10% akcjiw sp6lce ---

Z lego tytulu osiqgnElem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci --

Nabylem(am) (nabyl m6j matsonek, z wy,lqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu

Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich zwiqzkOw, komunahej osoby

prawnej lub zwi+ku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy

podac opis mienia i dale nabycia, od kogo: Nie dotyczy.

1. Prowadzg dzialalnosd gospodarczE'?(nale2y podaa forme prawnq i przedmiot dzialalnosci)r Nie dotyczy.

- osobigcie --

- wsp6lnie z innymiosobami--

Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokosci: -.-

2. ZarzEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nale2y podad formQ prawnq i przedmiot dziatalnosci): Nie dotyczy.

osobiscie -
wsp6lnie z innymi osobami -

Z lego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscit --
v[_

'l W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) Nie dolyczy.

-lestem czlonkiem zar2adu (od kiedy): --

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): -'
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --
Z tego tytulu osiAgnqlem(qlam) w roku ubaeglym dochdd w wysokosci: ,

2. W sp6ldzielniach:

Nie dolyczy.

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



- ieslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --
Z tego tl^utu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: --

3 W fundacjach prowadzqcych dzialalnosd gospodarczEl

Nie dotyczy.

- jestem czlonkiem zaeadu (od kiedy): --

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -
vlll.

lnne dochody osiegane z !^ulu 2atrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podantem kwot
uzyskiwanych z ka2dego! ulu:
- zatrudnienie w PINB w Raciborzu - 22.2'10,13 zl.,
- zalrudnienie w UG Pietrowice Wielkie - 71.173,52 zt.,
- umowa o dzielo, umowa zlecenie - 18.372,- zl.,
- program 500+ - 4.000,- zl.

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanacznych natezy
poda6 narke, model i rok produkcji):
- samoch6d osobowy Volkswagen Golf Sportsvan (rok produkcji 2017),
- samoch6d osobowy Volkswagen Golf V (rok produkcji2006).

x-

Zobowiqzania pienre2ne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w lym zaciEgniQte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):
- kredyl na zakup samochodu - 34.182,10 zl.



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

Pietrowice Wielkie 2 9, 0{, 201S

(miejMwoaa. data)

I 
Niewlascasre streslae.

'? 
Nie dolyczy dzialalnosci wytw6rcze, w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzecel, w fomie izakresie gospodar-

J lie aotyczy 'a? .aOzorczych spdldzielni miesz {aniowych.


