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1. Osoba składaJąca ośwladczenle obowlązana iest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypelnle-
nla każdeJ z rubryk.

2, Jeżell poszczególne rubrykl nie znaJduJą w konkretnym pnypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
czv".

3. Osoba składająca ośwladczenie obowiązana Jest określlć pzynależność poszczególnych skladnlków ma-
Jątkowych, dochodów l zobowlązań do malątku odrębnego l majątku objętego matżeńską wspólnośclą ma-
Jątkową.

4, Ośwladczenie o stanle maJątkowym dotyczy maJątku w kraJu l za granlcą.

§. Ośwladczenle o stanle maJątkowym obelmuJe również w|enytelnoścl plenlężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformacJe rawne, w częścl B zaś lnformacJe nle|awne dotyczące adre-
su zamleszkanla składaJącego ośwladczenle oraz mleJsca położenIa nleruchomoścl.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a}, GRZEGORZ ADAM CZAJKOWSKI,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 17.03,1975 w GDYNl

NAUcZYclEL W Pzs NR 2 W KoŚclERzYNlE, STARSZY WYcHoWAWcA cAPoW W KoŚclERZYNlE,
(miejsce zalf udnienia, §tanow|sko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnla 5 czenłca 1998 r. o samorządzle powlatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1888), zgodnle z ań. 25c teJ ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład małżeńsklel wspólnoścl
maJątkoweJ lub stanowlące móJ maJątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 20.000 PLN

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DOfiCZY
na kwotę:

ll.

1. Dom o powiezchnł: NlE DOTYCZY m2, o wańości: NlE DOTYCZY
tytuł prawny: NlE DOTYCZY

2. Mieszkanie o powierzchni: 74,45 m2, o wańości271679,40 PLN
tytuł prawny: WŁASNosÓ HlPoTECZNA

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY, powiezchnia: NlE DOTYCZY
o wańości: NlE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NlE DOTYCZY
tytuł prawny: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY
4. lnne nieruchomości:

powiezchnia: Z LoMLEM M|ESZKALNYM ZW|ĄZ,ĄNE JEST PRAWo Do WYŁĄczNEGo KoRzYsTANlA Z
MIEJSCA POSTOJOWEGO W GAL| GARAŻOWEJ

o wańości: NlE DOTYCZY
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tytuł prawny: NlE DOTYCZY

lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których ucze§tniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOfiCZY
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

lV.

1, posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze pzetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTVCZY

Vl.

1. prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOfiCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

2. Zaaądzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

leźy podać formę prawną i pzedmiot działalności): NlE DOTYCZY

_ osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

Z tego §tułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOWCZY

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, sjedziba spółki): NlE DOTYCZYO

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

vlll.



lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lu.b innej działalności zarobkowej lub zajęó, z po!9niea kw9_! uzy-

skiwanych z lożdógo tytułu: PZ§ NR 2 W KOsclERZYNlE - 53 230,21PLN, 0APOW W KO§clERzYNlĘ - 48

666,61 PLN

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): SAMoCHÓD osoBoWY NlssAN MURANo 2007 RoK, WARToŚĆ

23000,00 PLN

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): KREDYT
MIESZKANIOWY: 136 662,'l4 PLN, PKO BANK HIPOTECZNY NA ZAKUP M|ESZKANIA WYM|EN|ONEGO W
PUNKc|E llczĘŚclA

czĘŚĆ B

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.



KoŚC|ERZYNA, 1 1.12.2018 r.
(miejscowość, data) (podpis)
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