
oswIADczENIE MAJĄTKoWE
r.dnego gminy #,(łł,lęl,

Gniewkowo 6 kwietnia 2013 i

osoba skhdająca oświadcz€nio obowiąfanaj.s| do zgodn.go z pEwdą,st.Enn.qo Izupe|ńego
wypełnienia kaddj z rubryk.
Jeże|| pÓ'ozeqó|ne rubryki ni € znaldulą w konkEtnym pżypadku zas|osowani., na|.ży wplg.ć

3. osoba sk|adając. oów|.dd.nl. obow|ąż.na lo.t ok.ś||ć pżyńal.żńo{ć pÓ6zczegó|nych
skhdników maląlkowYćh, dÓchÓdów i zobÓwiązań do ńaiąlku ÓdĘbneqÓ i majqllo objęlego
mal'gńską wspó|nośoią mająlkową.

4' ośs|ade.nie o s'anie maj4t|owym dotyczy mająlru s lraiu iza glanicą'
5' o.w|ade.nle o sranie majątkowym obejmuj € ńwni €żwieu''re|nośoipieniężne'
6. w części A oświad.z €nia zawańe 5ą informacje jawne, w części B zaś infomacj. n| €Jawn.

dÓ9czące a d rcs u fa m ie.z ka n ia składającego oświad czen ie oraz miejsca p o}ożonia ń i€rucho mośc.'

JERZY KAZIIIIIIERZ RATAJCZAX

8 L|PCA1944R. wGNIEWKOWIE

EI!/IERYT

po zapofnan u Śięz pżepiŚamiusNawyz dna 3 ńarc6l990 r o śamożądfe 9m nnym (oz U'z2017r'pof
1375) fgodn e f ań 24h lej uŚ|aw} oś'iaddań Źe pos adam Whodfące W Śkfad malżenskiej ffipo nośc
ma]ąlkowej |ub ślanowiące ńój mająlek Ódlębńy:

za ŚÓby p enięzn€

'śrcdk] peniężn€ zgrcmadzonewwa uce po|śkiej]

ubezpieczenie na życie, AxAna 3'Xl.2017 i
WBK łonto oszczędnościowe v|P
konto systematy6zne
|okata w PLN o stałym oProcontowaniu

15.686'06fł
73a'27 ż|

7.073'56 fł

24.00o'00 zł

. ślodki p eńiężne fo.ońadzone

1 DÓń o poweĘchn: nie dotyczy m,, o Wanośc

2. Mieszkanieo powieuohn] 47'87m, owańośoi:

tytul p€wny AKT NoTAR|ALNY

w wójuo]e oboe] nió dotyofy

(mpółwła3ność ma|żeńska)



ro|u ub eqł}m pzy.hód i do(hod w wysoloŚ(

Posiadam udzia|y w spółkach hańdÓwyÓh ż ldzialeń gńinnych osÓb prawnych |ub pu eds €biorców.
w klorych uczeŚlncfąlake ÓsÓby ńa]eży pÓdaĆ żbę iemt€nla udzialów: nie dotyczy
Udzialy te Ślanową pakietWększy niż 1o% udzia|Ów w spó|.e:
z lego tytuiu os ągnąlem w loku Ubieqłym dorhód w wysÓkÓści

2 PÓs adam udzaływ nnych spółkach hańd|Ówych ia eży podaó |iĆzbę eńtenla udzia|ów:
ńie dÓtyćzy

7 Fgo l'' |L Ó. ao' deT ^ o.. Jo'eg,a oocloo ł ł'solo.''

ÓŚiadań akc]e w spółkach handow}ch z udzałem gm nnych osób prawnydh !b
p?edsięborców

w klólyclr uczesh czą tak e osoby. naeży podaÓ |iczbę ieńilenla !dzia|ów:

ńie dÓtyczy

akcje le stanowią pakiet więkŚzy n z ] 0y" akcjj w spÓłce:
z 1e9o l},tułu oŚ ągnebń w lÓku Ubjegłym dochód wwysokośc

2 Posiadam akc]ew nnych spljlkach handowych.należy podaÓ |cfbę emtenla akc]:

nie dotyczy
z 1e9o tylu|u os ągnąłem w roku ubiegłym dochÓd w wysokości

Naby{emGm)( |aby|ńó jńa |żońek .wyłączen iemmen iapżynaeżnegodo]egoma]ą l kuodrębnego)od

ska/ou Państwa' nnejpańŚhvowe] osoby prawne]' jednoslek samożądu t €rylÓr a neoÓ' .h &iązkóW |ub od
końUnańejosoby pEwnej naslępujące ńienje. ki&e pÓd eoa|Ó zby.iu w drodze puelargu . naeży podad

op s m]en a idatę nabyca od kogo:

Plowadzę dzi6|a|nośćgospoda.czą (należy podaó fÓmę pńwńą pżedmjoIdzałarności):

nrcooryat

repó ne z innymiosobam



z tego lylułu osiągną|eń w Óku ubeg'm puychód dochódwwysokosc:

2 zauadzam działa nośc ągospodaldzą |Ub]eŚleń pzedslawicie em' pełnomoonikiem lakeidzała ności
(na|efypodac fomę pkwna ipżedńiÓt dz a]ahośc ) nie dolyczy

repóne z innym oŚobam
z lego Iytułu osiągną|em(ęram)w roku ub€q|ym dochód W WysokoŚci:

Wspdkach hand|owyĆh (nazwa siedzba spó|k]): niedotyczy
.]eslem żłÓnkiem zaEądu (od kiedy)|
jeŚtem dłonkiem rady nadzorcfe] (od kiedy)]

'jestem ełonkiem komiŚj] lewizyjn ej (od kiedy)
z tego tylułu osiąqnąłeń wloku ubiegłym dochód w wysokośc

ine dochody osiągano f lyfulu falfudnienia ]ub mejdfia|a nośc farcbk ej ub ff]ęó ż pÓdaniem kwot
uzysk wanych z każdego lylulu:

Ćneryturu za rck 2018(brutto) 23'36'!20

sk]adn]kmienaruchońeqoow6ńośĆpÓwyżej10000złolych(wpżypadkupÓjazdówńeĆhanYnyohnaeży
podaó malkę. ńode rok produkc] )
MlTsUBlsHl COLT1332!00cm3 2009 i -15,000,0021

zob.w]&ańaFenezneowańościpo*.yz€]10ooozłoĘch'wvńzacągniętekred}iyipożycfkoE.warunk'

ńaFk i chzosb 'udzeone  (wob € kogo  w&ązkuz ]ak ]mfdau € nem.wrake]*}sokośc)

GN|ĘWKoWo 6 kwiebia 2o18


