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EWODNICZI\CY r. 
(miejscowosc)~~ Uwaga: Marek Calinski 

1. 	 Osoba sldadajClca oswiadczenie obowiijzana jest do zgodnego z prawdCf, starannego i 
zupetnego wypetnlenia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujij w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleiy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadajClca oswladczenie obowiilzana jest okresliC przynaleznosc poszczegolnych 
sktadnikow majiJtkowych, dochodow i zobowi .. zan do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego 
matienskct wspolnosciet majiltkowet. 

4. 	 OSwladczenie 0 stanie maJcttkowym dotyczy maj'ltku w kraJu i za granlc ... 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majiltkowym obejmuje rownlez wierzytelnosci pieni~ine. 
6. 	 W cZ~Sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 

dotyczClce adresu zamieszkania sktadajetcego oswiadczenie oraz miejsca potoienla 
nieruchomoSci. 

cz~~tA 
la, niiej podpisany(a), Hanna Danuta Bafeltowska rod. Bafeltowska 

(Imiona i nazwisko oral nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 03 .09.1969 r . w Miszewie B 

Sprzedawca - sklep spoiywczo-przemyslowy w Cieksynie 

(mieJsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja) 

po zapoznan iu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, i.e posiadam wchodzC\ce w sklad malienskiej 
wsp61nosci majqtkowej lub stanowlace moj maiatek odrebny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 7.500,00 zl 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: 750 USO 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

.. .. ... ... .. .... ... ........ .. .................. na kwot~: ..... .. .. ..... .... ... ..... ..... ... ......... ..... .... ...... ......... .. ...... ... ........ ..... .. .. ,.. 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: nie dotyczy 

tytul prawny: 


2. Mieszkanie a powierzchni: nie dotyczy 

tytul prawny: 


3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa : produkcja roslinna powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: 

radzaj zabudowy: 

tytut prawny: 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysakosci: 


4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: dzialka budowlana 0 pow.O,0781 ha 

o wartosci: 25.000,-zl 

tytul prawny: wspotwlasnosc 


III. 


1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 


nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6tce: ........ ........ ..... ..... ... ................. .. ..... .. .... '" 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~'am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .............................. ... ................... . 


2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow: 

nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..... .. ..... .. ............ .. ...... .............. . 


IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi~biorc6w, 
w kt6rych uczestniczq takie osoby -	 na leiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spolce: ........................................................................... .. 


Z tego tytulu osjqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ... ......... ....................................... . 




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

Z tego tytulu osiqgn'l/em(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .... .............. .... .......................... .. . 


V. 
Naby/em(am) (nabyl m6j ma/ionek, z wy/qczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zWiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mienie, ktore podlega/o zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: 

nie dotyczy 

VI. 

1.Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawn(j i przedmiot dzia/alnosci): 
nie dotyczy 

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami .................................. .. ....... ... ....... .. ..................... ... ...................... .. ................. .... 


Z tego tytutu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: .... .. ................ .. ........ . 

2. ZarzCJ.dzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

nie dotyczy 

- osobiscie ... ....................... ............ ...... .... ........ ... .. ...... ................ .. .......... ... ................ .. .... .... .. ......................... ... . 


- wsp61nie z innymi osobami ... ........... .. ... ... .. ....... ................ .. .. .......... .. ...... .. ........ ....... .... ..... .. ....... .... .... .... 


Z tego tytulu osiqgnqtem(E:/am) w roku ubiegtym dochOd w wysokoSci : .......................... .. ... .. ......... .. ... .. 


VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki) : nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..... .... .. .. .. .... ..... .. .. .. .. .. ................ .. ....... .... .... ....... ....... ........ .. .... .. .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........... ..... ...... .. .......... ..... .. .. .. ................................ .. ...... .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): .. ..... ... ......... ... ................. .. ....... ..... .............. .. ....... ...... . 


Z tego tytulu osiqgn<l/em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....... .. ......................... ... .... .. .... .. 




VIII. 

Inne dochody osi'igane z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~t, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu : 

- ze stosunku pracy - 23.100,00 21 

- dieta radnego -1.650,,00 zl 
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IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych {w przypadku pojazd6w 


mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): 


nie dotyczy 

X. 

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 


warunki, na jakich 20staly udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 


nie dotyczy 


