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Gniewkowo,

i
jae

dnia 27,04,2012r,

Uwaga:
osoba składającaoświadczenieobowiąza a jesł do zgodnego z prcwdą,starannegoi zupełnego
wypełnieniakażdejz rubryk'
2. Jeże|iposzczegó|ne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadku zastosowania,na|eżywpisać
"nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadcfenie obowiązana iest okreś|ić przyna|eżnośćposzczegó|nych
składników majątkowych,dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską
wspólnościąmajątkową.
oświadczeniemajątkowedotyczy mająlkuw kraju i za granicą.
pieniężne.
oświadczeniemajątkoweobeimuie równieżwierzytelności
6. W częściA oświadczeniazawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotycfące adlesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
1.

czĘŚĆA
Ja, niżejpodpisana'Dorota Rutkowska,Jakubczyk
(jmona ] na&isko oraf nadiŚkÓ .Ódfue)

urodzona 22 wżeśnia1974roku w |nowrocławiu
UrządMiejskiw Gniewkowie,skarbnik Gminy,
(ńieise faIrudn en a slanowisko |ubfunkc]a)

po zapoznaniusję z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997 r' o ograniczeniuprowadzeniadziała|ności
gospodarczejprzezosoby pełniącefunkcjepub|iczne(Dz' U' Nr 106, poz' 679' z 19gBr. Nr 113' poz' 715
i Nr 162,poz.1126,z 1999r. N.49, poz.483,22000t. Nr 26,poz.3OOorazf 2002r. Nr 113,poz.984i Nr
(Dz' U. z 2au |' N| 142'
214' poz.1Ba6)a|az ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samoĘądziepowiatowym
paz.1592otazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,por.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nt 2A0,poz.
1688 i Nr 214' poz. ,]806)'zgodniez a|t, 25c tą ustawyośWiadczam'
Źe posiadamWchodzącew skład
małżeńskiej
Wspó]ności
majątkowej
|ubstanowiącemój majątekodrębny|
zasoov otentezne:
- s.oot.iplunę,n",g,o'adzone w wa]uciepo|skiej:
nie dotyczy
- środki
pienlężne
z9romadzonew wa|ucieobcej.nie dotyczy
- papiery
wa.Tościowe'
nie dotyczy''''''''' '''

''..''.'''
nakwotę

.
1' Domo powierzchni:nie dotycfy '.'. m2,o Wartości:
2' lvlieszkanie
o powierzchn;:
7o,1m2'o wańości:

12o.ooo zł,

tytułprawnyj
tytuł prawny: własnościowe,

matżeńskawspó|nośćmaiątkowa.
3. Gospodarstwo
rolne:
rodzajgospodarstwa:
nie dotyczy....................
.........
, powierzchniar
o wańości:
.'''.''-.'''..''.''

przychódi dochódw wysokoŚci|'..''..' ' '.'' '.'' '..'' '.'' ''' '.''...'..
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
4' InnenieruchomościI
garaż- 18 m,'
1) powieŹchnia|
o Wartości:
2.000 zł'
tytułprawny:własnościowe,
małżeńska
wspó|nośćmajątkowa'
2) powieŻchnia:
działkabudowlana 663 m,'
o Wańości:
44.000 zl'
tytułprawny:własnościowe,
małżeńska
wspó|nośćmajątkowa.

t.

Posiadamudziały
w spółkachhandIowych- należypodaćliczbęi emitentaudfiałóW:
udfiałyte stanowiąpakietwiększyniż,l0%o
udziałóww spÓ,łce:
z tegotytułu
osiqgnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódwwysokości|

PosiadamakcjeW spółkachhand|owych- na|eżypodać|iczbęi emitentaakcji:
nie dotyczy
akcjete stanowiąpakietwiększyniż10%akcjiw spółce:
Z tegotytułu
osiągnąłern(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódwwysokościI

(nabyłmój maŁonek' z wyłączeniem
Nabyłern(am)
mieniaprzynależnego
do jego majątkuodrębnego)od
skarbu Państwa,innejpaństwowej
osobyprawnej,jednosteksamorząduterytorialnego'
ich związkóW|ubod
komuna|nąosoby prawnejnastępujące
mienie'które pod|egało
zbyciuW drodze przetargu.należypodać
opismieniai datęnabycia'od kogo:nie dotyczy.'....'...'...'...'.............

vt.

gospodarcz{ (na|eży
1. P.owadfędziała|ność
podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności)i
nie dotyczy
. osobiście
- wspó|nie
z innymiosobami

Z tegotytułu
prŹychódi dochódw Wysokości:
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym

2. za|ządzamdziała|noścją
gospodarczą|ubjestemprzedstawicielem'
pełnomocnikiem
takiejdziałalności
(należypodaćformęprawnąipŻedmiotdziałalności):
nie dotyczy '.''''
- osobiście
- Wspó|nie
z innymiosobami

z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:

v.

,1'W spÓłkachhandlowych(nazwa'siedziba
spółki):nie dotycży''..'' ' '.
.jestemczłonklem
zarządu(odkiedy)j'''.'''.''''
- jestemczłonkiem
radynadzorczej(od kiedy):
-jestemczlonkiemkomisjirewizyjlej(od kiedy):

z tegovtułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódWwysokościI
2' W spółdzie|niach:
nie dotyczy
.jestemczłonkiem
zaŻądu(od kiedy):
-jestemczłonkiem
radynadzorczej3
(od kiedy)|
-jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej(od kieoy];
z tego!^utuosiągnąłem(ęłam)
w rokuUbiegtym
dochódW wysokości:
3' W fundacjachprowadzących
gospodarcząnie dotyczy
działa|ność
-jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
-jestemcfłonkiemradynadzorcfej(od kiedy):
-jestemczłonkiem
(od kiedy):
komisjirewizyjne.j
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódW wysokościI
VIII.
Innedochodyosiąganez tytułuzatrudnieniaIubinnejdziałalnoŚci
zarobkowejIubzajęć,z podaniemkwoi
ufyskiwanych
z kaŹdegotytułu:
- zatrudnienia 81.s74,11fl - malzeńska wspólnośćmajątkowa.

x.

składnikimieniaruchomegoo wańościpowyżej10'000 złotych(W prfypadkupojazdówmechanicznych
na|eżypodaĆmarkę'mode|i rok produkcji):
.samochód osobowy c|TRoEN c4, rok produkcji2005,własność,
małżeńskawspó|nośćmaiątkowa.

X.
zobowiąfaniapieniężneo WańoŚci powyżej10'ooo złotych'w tym zaciągniętekred!,tyi pożyczkioraz
warunki,najakichzostałyudfie|one(wobeckogo'w zwiąakuz )akimzdarzeniem,
Wjakiejwysokości):
.'''.''.
Kredyt hipoteczny w Banku zachodnirn WBK s'A' na zakup działki budowlanei w kwocie 36.900fł
l fadłużeniena 31,,|2'201,||. 28 '387'87 zł|_ matźeńskaws pó|nośćmajątkowa.

PowyższeośWiadczenieskładamŚwiadom\
n|eprawoy
lubfatajenieprawoygrozirara
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Gniewkowo'
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Niewłaściwe
skreś|ićNie dotyczydziałalnoŚci
Wytwórczej
W ro|nic

.0,.Ruflopurt"o

produkcji
roślinnej
i zwiezęcó'wformie
i z"i.1;;i;-g;il:';Jiff":;i.lresie
|.'|eooryczyradnadzorczych
spotozielni
mieszkanńwyc.ni

