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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
.
radnego gminy

Uwaga:
1. Osaba skfadaJetca oswiadczenie obawietzana jest do zgodnego z prawd~, starannego i
zupelnego wypelnienla kaidej z rubryk.
2. JeieH poszczeg61ne rubryki nie znaJdujet w konkretnym przypadku zastosowania, naieiy
wpisac "nie dotyczy ".
3. Osoba sktadaJetca oswiadczenie obowietuna jest okresllc przyna Jetnosc poszczeg61nych
skladnik6w maj"tkowych, dochod6w i zobowi<\Zan do majettku odr~bnego i maj<ltku
obJ~tego mat:iensk., wsp61nosci., maj.,tkow,\.
4. Oswiadczenle a stan le majCjtkowym dotyczy maj.,tku w kraju i za granic.,.
5. Oswladczenie a stanle maJCjtkowym obejmuje rowniei: wierzytelnosci pieni~i:ne .
6. W czlJsci A oswiadczenia zawarte Set informacJe jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotyczCjce adresu zamieszkania sktadaj<l,cego oswiadczenie oraz miejsca potoi:enia
nieruchomosci.
cz~sC A

Ja nizej podpisany(a) , Marek Calinski ,
(lfTIlOlla i oaZWI$ko oral: Ilazwisko rodowe)

urodzony(a)14.01 .1959 w Miszewie
Starostwo Powiatowe w Plonsku - podlnspektor
(miejsce za\r udnienia. stanOwisko lub funkcja)

si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marea 1990 r. a samorzC\dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, paz . 220, nr 62 , poz. 558, Nr 11 3, poz. 984, Nr 153, paz .
1271 i Nr 214 , paz. 1806), zgodnie z art. 24M lej ustawy oswiadezam, te posiadam wchodzqce w

po zapoznaniu

sklad malzenskiej wsp6lnosci majCltkowej lub

sl an owi ~ ce

m6j majqlek odr~bny :
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I.
Zasoby pieni~ine:
_ srodki pieni~Zne zgromadzone w walucie polskiej :25 000 zt
- sroo'ki pjeni~2:ne zgromadzOne w walucie obcej:nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwot~ : nie dotyczy

II.
1. Dam 0 powierzchni: 212 m 2, owartosci:320 000 zt
tytul prawny: Wsp6Jnota matienska umowa darowizny A Nr 237012014
2. Mieszkanie 0 powierzchni :nle dotyczym
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0 wartosci:

tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
o wartosci :
rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Z lego tytulu osictgn'ltem( ~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosd :

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nle dotyczy

o wartosci:
tytul praw ny:

III.
1. Posiadam

udzj~y

p"edS i~biorc6w ,

w sp6lkach handlawych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczeslniczq, lakie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenla udzial6w:

nle dotyczy
udziaty Ie stanowiC\ pakiet wi~kszy nii 10 % udzial6w w sp6/ce: nle dotyczy

Z lego tytulu
2.

w roku ubieg/ym dochM w wysokosci: nle dotycze

Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - na/eiy podac
dotyczy

Z lego tytulu
IV.
1.

osiC\gnC\lem(~am)

Posiadam

osiC\gnC\lem(~am)

akcje

przedsi~biorc6w,

liczb~

i emitenta udzial6w: nie

w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci"

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kl6rych uczestni cz~ takie osoby - nalezy podac 1iczb~ i emitenta akcji :

lub

nle dotyczy
akcje Ie stanowi"l. pakiet wi~kszy nii. 10 % akcji w sp6lce:
Z lego tytulu osiC\gn9Iem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosCl:
2. Posiadam akcje w innych spalkach handlowych - nalezy podae
dOtyczy
Z lego tytulu

osiGjgnGjlem(~lam)

liczb~

i emitenta akcji: nl e

w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wy/Gjczeniem mienia przynale2:nego do jego maj"l.tku odr~bnego )
od Skarbu Panstwa, lnnej panstwowej OSOby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich
zwi"l.zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj9ce mienie , kt6re podlegalo zbyciu w drodz e
przetargu - nalei.y podac opis mienia i dal~ nabycia, od kogo: nle dotyczy
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VI.

1. P (Owadz~ dzialalnost gospoda(Cz~ (naleiy podac fo rm ~ prawnC:! i przedmiot dzialalnosci): nie

dotyczy
· osobi5cie

• wsp61nie z innymi osobami
Z lego tylulu os j~gn~lem(~am) w roku ubieglym przychOd i doch6d w wysokoscl:
2. ZarzG'ldzam dzjalalnosci~ gospodarc~ lub jestem przedstawicielem , pefnomocnikiem lak:iej
dzialalnosci (naleiy podac form~ prawnct i przedmiot dzialaln osci): nie dotyczy
- osobiscie

• wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiG'lgn~lem (~am ) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz~du (cd kiedy): nie dOtyczy
jeslem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy
jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy
Z

tego tytulu osi<\gnC\lem{t=;Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII'.
Inne dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci za robkowej lub zajE;c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego Iytulu: z tytulu 2atrudnienia w Starostwie Powiatowym w Plonsku
36.172,19 brutto, renta9.053,89, dieta radnego 11,800,00

D(.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zl (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podat mark~ , model i rok produkcji): Samoch6d osobowy Ford Fokus 2001 rok, samochod
osobowy VW New Beetle 1999 rok, wsp61nota matieflska

x.
ZObOwiCjzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10.000 zl, w tym zaciClgni~te kredyty i pOiyczki oral
warunki, na jakich zostaly ud zielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w Jakie; wysokosci):
kredyt hipoteczny 180 000 2t w Polbanku wsp61nie 2 mationk"
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Powyi:sze o6wladczenle sktadam swiadomy(a), ii na podstawle art. 233 § 1 Kodeksu karnego
podanie nieprawdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawlenia wo lnosci.
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NoweMlasto,21.04.2015
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