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Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajC\ca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawd", starannego i 

zupemego wypclnlenia kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nle znajdulo! w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy 

wpisac "nie dotvczv". 
3. 	 Osoba sktadaj"ca oswiadczenie obowi"zana jest okreslit przynaleznosc poszczegolnych 

sktadnlk6w majC\tkowych, dochod6w i zobowi"zari do maji\tku odr~bnego i majC\tku 
obj~tego maaerisk", wsp6lnoSci~ maj"tkowit. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj"ltkowym dotyczy maj"'tku w kraju i za granicO!. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj"tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniflzne. 
6. 	 W cz,sci A oswiadczenia zawarte sOl informacje jawne, w cz~sci B zas informacje nlejawne 

dotyczl\ce adresu zamieszkania sktadajitcego oswiadczenle oraz mlejsca poto:ienia 
nieruchomosci. 

cz~sc A 

Ja nizej podpisany(a), Marek Caliriski, 

(imions i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 


urodzony(a)14.01.1959 w Mlszewie 


Starostwo Powiatowe w Plorisku - podinspektor 

(miejsce zatrodnienia, stanowisko lub funkcja) 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samol'ZC\dzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, pOZ. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, pOZ. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w 
sktad ma~enskiei wsp61nosci majaikow.ejJub stanowiqce m6j majqtek odr~bny : 



, " 

I. 
Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej:14000 

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

- papiery wartosciowe: nie dotyczyna kwot~: 


II. 
1. Dom 0 powierzchni : 212 m2, 0 wartosci: 320 000 

tytul prawny: Wsp61nota matZeriska umowa darowizny A Nr 237012014 

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

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

Z tego tytutu osiClgnqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 

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

III, 
1. 	 Posiadam udziaty w sprnkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczCl takie osoby - naleiy podac liczbEil i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 
udziaty te stanowiCl pakiet wi~kszy niz 10 % udzial6w w sp6fce: 

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

2. 	 Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

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

1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczCf takie osoby - nalely podac liczb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii: 10 % akcji w sp61ce: 
Z tego tytulu osiqgnqtem(~m) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: 

2. Pasiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie 
dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samolZqdu terytorialnego, ich 
ZWiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze 
przetargu - nalely podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 
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VI. 
1. Prowadz~ dziat.3lnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalno~ci): nie 

dotyczy 

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami 


Z tego tytulu osjqgnqlem(~m) w roku ubieglym przych6d j doch6d w wysoko~cj: 


2. 	 Zarzqdzam dzia/alnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dziatalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):nie dotyczy 

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami 


Z tego tytutu osiqgnct/em(~am) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: 


VII. 

W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy 
jestem czlonkiem zarzCjdu (od kiedy): 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg/ym dochod w wysokosci: 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kazdego tytu/u: z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Ptorisku: 

38387,32 zl, renta: 9603,90 zl, dieta radnego: 15600,00 zl, (wynajem lokalu 24156,00 zl 
wsp61nie z mat.ionk~) 


IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 warto$ci powyiej 10.000 zl (w przypadku pOjazd6w mechanicznych 

naleiy podac mark~. model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 

lobowiqzania pienj~ine 0 wartosci powyzej 10.000 z/, w tym zaciqgni~te kredyty j pozyczki oraz 
warunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. wzwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
kredyt hipoteczny 180000 zt w Polbanku wsp61nie z mat.ionkct 
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CZE;SC B 

POwyZsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), Ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
za podanie nieprawdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolnosei. 
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