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1. osobask|adając. oświadczoni. obowlą2.na jetdozgodnogo z pEwdą' śt.Enn.go l zup.łn.go
wypełni €n|. każd.j z rubryk'

2. Jeże|i posz.z.góln€ rubryk| n|€ zn.Jdulą w konk.|nym pżyp.dku z.3|o3ow.nla, n.| €ży wp|śać

3. osoba 3kł.d.ląca o.wl.dczeh|. óbowląz.n. leśl okreś||ć ptyn.|.żńość pósżcżeoó|.ych
sklad.|ków n.lątkowych' dochodów i zobÓw|ąż.ń dÓ nalątku odrębn.go I nają*u objętego
mał':.ńsxą Mpó|nością majątkową.

4. o3wl.dcz€n|e Ó6iańie ńajątkowym dotyc'y majątku w klaju iza gńnicą.
5. ośwl.de.nle o.tańie fr ajątkowym obejmuje ówńieźwieuy&|ności p|eniężne'
6. w częścj A oświadeenia zawańe są infomacie jawne| w aęści B zaś in'omacjć ni.jawne

dotycŹące ad resu za mieszkan ia st|a dają cego oświadeenie o Ez m'ejs.a połoźenia n i€.uc ho m ości'

Ja. niiej podp sany, JERZY KAZlll'llERZ RATAJCZAK

urcdzony I LIPCA 1944 R, w GNIEWKOWIE

EMERYT

pÓzapoznanus ięzpuepsamus lawyzdn ia3maroa1990rosamoządz iegn innyn|Dzuz2o11r 'paz
1375) zgodnezań' 24h tą uslawyośwgdczam ż€ pNadam rc|rodząoe w skład małzeńskiej6pó noŚoi
ma]ąlkowej |ub slanow ąc€ mój maią16k odĘbny:

t.

śfudk pieńiężń€ zqlomadzone W m|Uoie polsk el
' ubefPiecfeni. na życie' AxA na 3.x|'2017 i 15.686,06 zł
-WBK konto oszczędnościowe vlP 73a'27 z|
. konto gwteńatyczne 7.073,56 fł
. |okata w PLN o.tałyń oplocentowan|u 24.000'00 zł

.ś@dk pieńiężne zglomadzone wwa|uoieoboq: nig dotyozy
- papiery wańościowe: na kwolę

1' oom o pNi €żchni: nl. dotyczy m,' o wańości: -

2' [,l €szkanieo powiouchnj 47'87 m, ow2ńośo 100.000,00 zł

ryfułpEwny: AKTNoTAR|ALNY(wspó|własnośćmałżeńska)



rodzal g0Śpodarctwa n.e do9czy powierchn a]

f lego Ęlułu osiąqńą|em w roku !bieg]],m pżyc|lód idochod w wysoKosc:

poweżohn . nc do9czy

1' Posiadam udziaływspó|kach hand ow.yĆh z udzialem gń ń|ych osób plawńych ubpżedŚębiorcóq
WkIórych UozestniĆfątakieosoby - ńa]eży podaÓ rfbę idmilen|a Udfa]óW ni.do9Ćzy
Udz'ar], € sianowią pakiel większy niż 10% udfiałów W społce
z tego lylułu ÓŚiągnąlem w mku ubieg'ń dÓĆhód WwysokośĆ

2 PÓsiadam udziały w nnych Śpółkach ']andlow}ch ' na eży podaó |iczbę emilen|a udz a]ów]
ń|e doty.zy

f l €9o tylułu osiąqną|em w roku Ubieg'm dochód w wrŚokośc

...posadam akcte
Wspó]kach hand|owych z udziałem gmńnych osób prawnych ub pzedŚięb olcóv

w któr}ch ueeslńiżą tak € oŚoby na|eży podać ]iczbę emilenla Udzialów:
ńie dólyey

akÓje le stanÓw ą pak et w ękśzy niż ,]0ol akdjj w spó].e:
7  e9o ly ' ' L  o> a9t  a  " r  a  'o . J  toeo| ' f  do ' to  w ł , ) .o l Ó '  ' '

2 Posadam akc]e winniĆb Śpó|kach hańd]owych. naeży podai czbę ieńiteńla akc]:
ni.dotyćzy

v 
z lego lytułu os ągnąlem W.oku !b eq]ym dochćd wwyŚokoścl

Nabyłeń(am)oabyl mójmar2Ónek z Wącueńiem m€nia pżyialehego do jegÓ maiąlku odrębneqo)od
skalbu Pańshva i|ne] pańŚhłowe]osoby pńqei iednostek samouadu lerylÓ a nego, ch fwEzków ubod
komunane] Ósoby pEwnejńasIępujące menio klóle pod|ega]. fbyciu wdrcdzo pżetarou ' należy pÓdaó
opis meń a jdatę nabyĆa. od kogo nie dotyoy

1 P.owadfę dfiała ność gospodarczą (ńa|eży podaó forńę prawną ipżedmotdziała noścD:
orc ooryczy

.wspóh e z innymiosÓbami
z leoo tytu|u os ągnąłem w roku Ubieglym pżychód dochód w w}sÓkoŚci:



2 fauądzam dziala|noścągospodarczą |ubjeslem pżedslawce€m pe]ńońocn]kiemlake]dzialaności
(naeżypodaćfo'mępEwną] pPedmiotdzala|nośĆ)] n|.do|yczy

w9pÓ]niez nnymiÓŚÓbańi

z (ego tylulu Ósiąlnąłem(ęlam)wloku ubiog'm dochód w w1Śokości]

10 000fłovcl].wtymzacągn ęie kedly pożyczk orazwalunk '
łiaku z jak]m fdae€n]em. wrake] w}sokości):

WsŃlkach hand|owych (nała. siedf ba Śpółki) nie dolyozy
.]eslem członkiem aPądu {od k'edy}:
. ]estem członkiem kdy nadzoree](od kedy):

restem członk]em kom s] rewizyjnej (od kjedy)
z teoo tylułu os ągną|em w rok! ubeglym dochód WwyŚokośc:

lnne dochody osiągane z lytulu zalrudnien a |ub inne] dz ała nościarobkowej |Ub zajęć' z podaniem kwot

uzyskiwańyÓh z każdegÓ lylu{u:

enoryrura z! rck 2017(brutto) 23,469,20

radny Rndy Miejskicj rv2017i 6,145'2s

sk|adniki m enia ruchom€go o walości powyże] ] 0 000 zlolych (w puypadku pÓjazdów m€chan anych na eży
p.daó ma'l(ę' mÓde rok p|odukcji):
M|TsUBlsH| coLT 1332'00 cm3 2009r -15'00o'0ożł

zobo{iażan a p]eniężne o wańosc' powFe]

na rakĆh zÓŚlały Udf]e|one (wobec kogo w

GNIEWKOWO 6 kwi.bia 2018 i


