
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

Laiicut, dnia 22.12.2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajitca oswladczenle obowlitzana jest do zgodnego z prawdit, starannego I zupefnego wypefnle-
nla kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubrykl nie znajdujit w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisac "nle dOty-
m:.

3. Osoba skladajitca oswladczenle obowlitzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnlk6w majitt-
kowych, dochod6w I zobow1itzan do majittku odr~bnego I majittku obj~tego maaenskit wsp61nosciit ma-
jittkowit·

4. Oswladczenle 0 stanle majittkowym dotyczy majittku w kraju I za granlcit.

5. OSwladczenle 0 stanle majittkowym obejmuje r6wnlez wierzytelnoscl plenl~zne.

6. W cz~scl A oswladczenla zawarte sit Informacje jawne, w cz~scl B zas Informacje nlejawne dotycz",ce adre-
su zamieszkania skladajitcego oswiadczenle oraz miejsca polozenia nleruchomoscl.

Ja, nizej podpisany(a), Pawel Piotr Kuzniar
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28.04.1976 w t.ancucie

Komenda· Powiatowa Policji w t.ancucie Policjant
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzenskiej wsp61nosci majqtkowej
lub stanowiqce moj majqtek odr~bny:

I.

Zasoby pieni~zne:

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 27 000 /dwadziescia siedem tysi~cy zU

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~:

1. Dom 0 powierzchni: 129 m2, 0 wartosci: 300000 zt

tytut prawny: malZenska wsp61nosc ustawowa

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

1. powierzchnia: dzialka zabudowana domem wyk. w poz. 11.1

o wartosci: 0 pow. 697 m2 0 wartosci 55 000 zt

tytut prawny: malZenska wsp61nosc ustawowa



2. powierzchnia: 1/10 cz~sc dziatki 0 pow. 459 m2

o wartosci: 3300 zJ

tytut prawny: mattenska wsp61nosc ustawowa

III.

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaJ6w:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam udziaJy w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziaJem gminnych os6b prawnych tub przedsi~biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
NabyJem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skar-
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w tub od komu-
natnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-
nia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dziaJalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dZiatalnosci): nie dotyczy

osobiscie

- wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytuJu osiqgnqtem(~m) w roku ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem peJnomocnikiem takiej dziaJalnosci (na-
lezy podac form~ prawnq i przedmiot dZiatalnosci): nie dotyczy

osobiscie

- wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytuJu osiqgnqJem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VII.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

- jestem czJonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem czronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytu'u osiqgnqJem(~am) w roku ubieg'ym przych6d i doch6d w wysokosci:



VIII.

Inne dochody osiqgane z tyMu zatrudnienia lub innej dzi~alnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu:
doch6d z tytutu stosunku stuzbowego 51 340,56 zt
wynagrodzemnie za prac~ matzonki doch6d 39 071,13 zt
dieta radnego 7 028 zt
w/w dochody za okres 1.01.2014 do 28.11.2014 matzenska wsp61nosc ustawowa

IX.

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d OPEL Astra III rok prod. 2007 matzenska wsp61nosc ustawowa

X.
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): Pozyczka z
Kolezenskiej Kasy Oszcz~dnosciowo-Pozyczkowej przy KWP w Rzeszowie pozos~o do sptaty 14 700 zt, wlw
zobowiqzanie na dzien 28.11.2014

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj'l publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ'ldzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pom. zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

tancut. 22.12.2014
(miejscowosc, data)
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