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uwa8a:
1. Osoba składaiąca oświadcrenie obowiąrana je§t do zgpdnego z prawdą §taranneEo i zupelnego wypelnienia

każdei z rubryk.
2. teżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać'nie dot[czv".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określić prrynależność poszcrególnyó skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku obiętego mafźeńską wspólnością
maiątkową.

4. Oświadczenle o stanle maiątkowym dotyczy majątku w kraju i za granią.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W cręści A oświadczenia zawarte ą informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany{a), Katarzyna Alicja Karczewska, nazwisko rodowe Flasza,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)05.04.1967 r. w Gdyni,

l")Państwowa Szkoła Muzyczna l stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie, ul. Dworcowa 12 -
dyrektor szkoły,
2) Karczewski spółka cywilna - wspótwłaściciel,

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2a17 r. poz.1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięźne:
* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 32,000,00 PLN - wspótwłasność małżeńska,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczn
- papiery wartościowe nie doĘczy,

na kwotę: nie doĘczy,

ll.
1,, Dom o powierzchni: 358 m2, o wartości: 1. 000. 000,00 PLN

tytuł prawny: współwłasność małżeńska,
2. Mieszkanie o powierzchni:43 m2, o wartości: 250.000,00 PLN

tytuł prawny: wspólwłasność małżeńska,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy,
o wartości: nie dotyczy,
rodzaj zabudowy: nie doĘczy,
tytuł prawny: nie dotyczn
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczn
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4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:
1) dom handlowo - usługowy - 405 m2

o wartości: 1.200.000,00 PLN
tytuł prawny; współwłasność małżeńska,
2} mieszkanie z miejscem postojowym - 48,5 m2
o wartości: 430,000,00 PLN
tytuł prawny: współwłasność małżeńska,
3) mieszkanie z miejscem postojowym - 90,2 m2
o wartości; 760,000,00 PLN
tytuł prawny: współwłasność malżeńska,

lll.
1- Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy,
udziały te stanowią pakiet większy niż 1O% udziałów w spółce: nie dotyczn
z tego twułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości : nie doĘczn

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie doĘczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry,

lV.
].. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotycry,
akcje te stanowią pakiet większy niż 1O% akcji w spółce; nie dotyczn
Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy,
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

V.
Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu * należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotycry,

Vl.
1, Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
spółka cywilna - agencja ubezpieczeń, wynajem nieruchomości, biuro podróży
- osobiście - nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami - spółka cywilna z mężem Piotrem Karczewskim
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód - Z97.0O1,,4O PLN, dochód * L37.672,72 PLN

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,

- osobiście nie dotyczy,
-- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,



Vll.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy,

jestem członkiem zarządu {od kiedy}: nie dotyczn
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy,
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry,

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego !Ąułu:
l}zatrudnienie w Państwowej Szkole Muzycznej l stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie -
przychód 112.608,32 PLN, dochód 109.608,32 PLN,
2} pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich - radna powiatu kościerskiego - 1,4.23ż,aO
PLN,

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

1) samochód osobowy BMW 328i rok 2014 - ok, 90.000,00 PLN, - współwłasność małżeńska,
2l samochód osobowy Hyundai i40 rok 2018 - ok. 57,000,00 PLN - współwłasność małżeńska,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1_0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
1) Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - kredyt gotówkowy w wysokości 200.000,00 PLN zaciągnięĘ
wspólnie z mężem Piotrem Karczewskim na zakup mieszkania - pozostało do spłaty 105.954,47 PLN.
2} Bank PKO BP w Kościerzynie - kredyt gotówkowy w wysokości 106.11,1,62 PLN zaciągnięty wspólnie z
mężem Piotrem Karczewskim ( po 53.055,81 PLN każdy) na zakup mieszkania - kredyt w całości
spłacony.



czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.

Kościerzyna 28.04.ZaU,
(miejscowość, data)
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