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;O~WIADCZENIE MAJATKOWE 
I d . RPW/149245/2016 N__ .. 	 i ra nego gmmy 

Oata:2016-05-021--'· 1 

izai: ~ -1 AcJv,t; 	 I 
L-~.wa8:~~~-;t~ajct~;-·~jwI~dc~enie obowhlzana jest do zgodneg z prawdct, starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypa ku zastosowania, nalety 

wplsac "nie dotvczy". I 
3. 	 Osoba skfadajctca oliwiadczenle obowictzana jest okrelilic przyn,leznolic poszczeg61nych 

skladnik6w majcttkowych, dochod6w i zobowlctZan do majcttRu odrflbnego i majcttku 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq zie gminnym (Oz. U. z 2001 
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, nr 62. pOZ. 558. Nr n13. poz. 984, Nr 153. poz. 
1271 i Nr 214. poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam. ke posiadam wchodzqce w 
sk~ad mattenskiej wsp61nosci majcttkowej lub stanowictce m6j majcttek odr~bny: 

obj,tego matZenskct wsp61nolicict majcttkowct. 
4. 	 Oswiadczenle 0 stanle majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za 
5. 	 Oliwiadczenie 0 stanle majcttkowym obejmuje r6wniez wlerzyleln 
6. 	 W cz,sci A oliwiadczenia zawarte Sct informacje jawne, w cZfllici 

dotyczctce adresu zamieszkania sktadajctcego oliwiadczenie 
nieruchomolici. 

Ja nizej podpisany(a), Marek Calinski. 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

urodzony( a )14.01 ,2016wMiszewle 

Starostwo Powiatowe w Ptonsku - podinspektor 
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) 

ranlcct· 
cl pieniflzne. 
zali informacje niejawne 

oraz miejsca potozenia 



I. 

Zasoby pienifiltne: 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej:nie dotyczy 

- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej:nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczyna kwotfil: 


II. 

1. Dom 0 powierzchni: 212 m2

, 0 wartosci:320 000 
tytuf prawny: Wsp61nota maaeriska umowa darowizny A Nr 237012014 

2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczym2
, 0 wartosci: 

tytut prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: nle dotyczy , powierzchnia: 
o wartosci: 
rodzaj zabudowy: 
tytut prawny: 

Z tego tytutu osi~gn~tem(~m) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: 
tytut prawny: 

III. 
1. 	 Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - nalety podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
nle dotyczy 
udziaty te stanowi~ pakiet wi~kszy nil: 10 % udziat6w w sp6lce: 

Z tego tytufu osi~gn~tem(~m) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

2. Posiadam udziafy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
dotyczy 

nie 

IV. 
1. 

Z tego tytutu osi~gn~tem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 
niedotyczy 
akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy niz 10 % akcji w sp6lce: 

lub 

Z tego tytutu osi~gn~tem(~m) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

2. 	 Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta akcji: nie 
dotyczy 

Z tego tytutu osi~gn~tem(~m) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wyt~czeniem mienia przynaletnego do jego maj~tku odr~bnego) 
od Skarbu Pal'lstwa, innej pal'lstwowej osoby prawnej, jednostki samorz~du terytorialnego, ich 
zwi~zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj~ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze 
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 
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, 
VI. 

1. 	Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i edmiot dziatalnosci): nie 
dotyczy 

- osobiscie 

- wsp6lnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w sokosci: 

2. 	 Zarzqdzam dZiatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawiciel ,petnomocnikiem takiej 
dziatalnoSci (nalety podal: form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):nie dotyczy 

I 
- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~m) w roku ubiegtym docMd w wysokosci: 

VII. 

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 
jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnqtem( ~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobko ej lub zaj~l:, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z katdego tytutu: z tytutu zatrudnienia w Starostwi Powiatowym w ptonsku: 
42 167,42 zt brutto, renta: 9 718,22 zt, dieta radnego: 15 600, 0 zt, przych6d z najmu 
opodatkowany zryczaJtowanym podatkiem dochodowym: 16393,55 z1 

IX. 
I 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zt (w przypadku p 11azd6w mechanicznych 

nalezy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zl, w tym zaciqgni te kredyty i potyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zda eniem, w jakiej wysokosci): 
kredyt hipoteczny 180 000 zt w Polbanku wsp61nie z matzonk~ 
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I 4. 

t 

POwyZsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego 
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 
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