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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z crawdq, starannego i zu;relnego wypelnieni;r
ka2clej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, niale2y wpisa6 ,,nie dotlrr;zy'".
3. Osoba skladajqca o$wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszc;:zeg6lrrychr skladnik6vv
majqtkowych, dochoddw i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego maliiefiskq wsp6lno6ci;1
majEtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za gr:rnicq.
5. O5wiadczenie o stanie nrajqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSl;i pienig2ne.
6. W cz:g5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci 13 za5 informacjie niejiawrte rCotyrczqce adlresu

zamieszkania sktadajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia n eruchomo5ci.

czEsc A
Ja, ni2erj podpisany(a),.....

...Grzegorz Gafiko
(imiona i nazwisko ora z nazwisko rodower)

naucz:yciel jqzyka polskiego w Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcym

im. P<llskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim ul. F'iqkna 7A
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lut r funkcja)

pozatroznaniu sigz przerpisami ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samozqdzie powiat,rrvv)/m (:Dz. U z2018r.
poz. 9195 z poin. zm.), zgodnie z art..25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqoe 'w {;kla(l matzehskierj
wspolno5ci majqtkowej lurb stanowiQce moj majqtek odrebny:
t.

Zasoby' pieniezne:
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:....

91 3332t (d;:iewigcdziesiqt jedr:,n tys;iqc'y trzysla

trz'ydzieSci trzy zlote)
(wspcltwla sn oSc matZenska).
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie

obcej:

..nie c otyczy.

papierywartoSciowe: 126,785 j. u. PIONEER FIO SUBF. PIONEER OBLIGI\CJI F'lLtJS oraz

30,83i9 j. u. PIONEERI FIO SUBF. PIONEER PIENIEZNY
na kw,otg 13.447,83 PLN (trzyna6cie tysigcy czterysta czterdzieSci siedem ztolych i oslemdziesiql

trzy grosze)
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1. Dom o powiezchni: . 125. m2, o warto6ci: 250 000 PLN (szacurrek
fftul prawny: wspotwlasnoS6 ma2enska
o warto6ci:
2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy,

wlasny)

3. Gospodarstwo rolne:
rodlzaj

gospodarstwa:

nie

dotyczy

, powiezchnizr:.............

Z tego \ftulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym pzychod i docf od w wysokoSci:

4. lnne nieruchomoSci:

powiezchnia:..
o

warto$ci:.

$trll prawny: .

1) 2402 m2

2) 433 m2
1) 190 000 PLN (szacunek wlasny)
2) 13 000 PLN (szacunek wlasny)
1) wspotwlasnoSc malzenska

2)

/,

udzialu wspotwlasno6i malzehska

ilt.

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnyclt lub przedsigbiorcow,
w k.torych uczestniczq takie osoby -_ nalezy poda6 liczbg i emite 'nta udzialow:
Nie dotyczy
ud:rialy te stanowiq petkiet wiqkszy ni210o/o udzialow w spolce:..
Ztr=go tytutu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

2. Po:siadam udziaty w innych sp6lkach handlowych

-

nalezy podilc liczbq i emits.nta urlzierlotv:

Nie dotyczy
Ztrzgo tytulu osiagnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ..............

tv.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatcwych osob prawnycir lub przradsigbic,rcou,',
w k:torych uczestniczqrtakie osoby -_ nale2y podac liczbg i emitcnta akcji:..........
Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 1Oo/o akcji w spolce:
Z tr:go tytulu osiqgnqlelm (elam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

poda6 liczbg i emitenta akcii: .......
2. Po:;iadam akcje w innych spolkach handlowych
- nalezy
Nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci: ..............

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ic;h zwi;1zkr5w lutr ocl
komunialnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyr;iu w drodze przetargu -- nale2y podad opi:;
mienia idatg nabycia, od kogo:....
rrri" o"_d

vt.

1. Prowadzg

dzialalnoSc gospodarc,zq(nale2y podac formg prawna i przedmiot dzialalnc,:1ci): ..............

Nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym pzych6d idochod wwysokoSci: ..............

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem,
(nalezy podac formq prawnE i pzedmiot dzialalno6ci): ..

.

pelnornocnik:iem takie.i dzialalrroSci

.

Nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym dochod w wysoko5ci:,..............

vil.
W spolkach handlowych (.nazwa, siedziba spotki):..............

Nie dotyczy

kiedy):.

Nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zzarzqdu (od

-

jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy):............ Nie dotycz'1......

Ztegct tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:..... .........
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vilt.
lnne dochody osiqgane z \[ulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zaqq<:,:z porJaniem

kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Umowa o prace (G|LO Mi6sk Mazowiecki)
- 44 21i6,32 PLN (wspolwlarsno6c malz.ensl,ia)
- 4214,29 PLN (wspotwla:snoSc malz.ehslla)
Umowia zlecenie (Elitmat)
(Prywatne
im.
Zi
.Moraczewskich)
- 450,00 PLN (wspohrulas;noSc mahienslka)
Szkoty
J
Umowa zlecenie
- 10661 ,24 PLN (wsp6lwla:;no56 mahieriska)
Dieta radnego

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zto$ch (w grzypadku poja:zdow mechanicz:rrych nerlezy

OpelAstra G rocznik 2005 (wspotwlasrroSc mat2ensker)

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poZyczki <lraz werrunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzerriem, w jakiej urysokcilci)...,..........,...

Nie dotyczy.

(

poclarrie niep9,1t^t?Yi" art' 233 $ 1 Kodekstt karnego za
powv2sze oswiadczerrie skladam Swiadomy(a), i2 na
;;J;;ilb;iuJ*ni" prawdv grozi kara pozbawienia wolnoscr'
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