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Oata. : 2020~4-24

OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
radnego gminy

Nowe Miasto. dnra 21.04.2020r.
(miejscowosc)

- Uwaga:"
1. Osoba sktadaj<lta oswiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawd~ starannego [
lupefnego wypetnlenia kazdej z rubryk.
2. JezeJl poszczeg61ne rubryki nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
..oie dotyczy".

3. Osoba sktadaj4ca oswiadczenle obowi<lzana jest okreslic. przynaleinosc. poszc.zegolnych
sktadnikow majqtkowych, dochodow i lobowictzan do majiltku odr~bnego i maj'ltku obje:tego
4.
5.
6.

matiensk<l wSpOlnoki<t maJqtkow<i.
OSwiadczenle 0 stante majiltkowym dotyczy majqtku w kraju i za graniCii.
OSwiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje r6wniei: wierzytelnosci pienifi:ine.
W czesci A oSwiadczenia zawarte S<I informacje Jawne, W czE:sci B zas informacje niejawne
dotyczijce adresu zamieszkania sktadaj'tceso oswiadczenie oraz miejsca potoienia
nierucnomosci.

CZ~Sc A
Ja, niiej podpisany Marek Caliriski,
(imiona i nazwisko o raz nazwisko rodowe)

urodzony 14.01.1959r. w Miszewie B.
Starostwo Powiatowe w Pfonsku- podinspektor.
(miejsce zatrudnienia, sta now isko Ivb funkcia)

po zapoznaniu s i~ z przepisami ustawy z dnia 8 marea 1990 r . 0 samorzqdzie gminnym (Oz . U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadezam, ie posiadam wchod zqee w sktad mafieriskiej
wsp61nosci maj..tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ zne zgromadzone w walucie pOlskiej : 11482,67
- srodki pienit:ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartokiowe: nie dotyczy
.............................................. na kwot.;,: : ...................... ..
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II.
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1. Dam a powierzchni: 212 m , 0 wartosci : 320 000 zt.
tytuf prawny: na dziatce Nr 650, wsp61nota matienska umowa darowizny A Nr 2370/2014
2. Mieszkanie 0 powienchni : nie dotyczy, m2, 0 wartosci:
tytuf prawny: .............................. .............
........................... .

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyay,
rodzaj gospodarstwa: ....
............ .............
.............• powierzchnia: .......................................... .
o wartosci: .. .................
.................. ....
.......................
................................... .
rodzaj zabudowy: ............ .......................
................. ...................................... ................... .
tytuf prawny: ................ ............ ..................... ..
......................................................... .
Z tego tytulu osiCjgn Cjtem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .. .
4. Inne nieruchomoSci; dzlafka pod domem 0 Nr 650
powierzchnia: 5 ar6w
a wartosci 30 000 It
tytul prawny: wsp6lnota matienska

Ill.

1. Posiadam

udziaty w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestniczCj takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:

lub

przedsi~biorc6w,

nie dotyay

udziaty te stanowi q pakiet wi~kszy nil 10% udzial6w w sp6tce: ..............................................................

Z tego tytu/u

osjqgnqlem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................................................... .

2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczbE;: i emitenta udzial6w: nie
dotyczy

z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w rokll ubiegtym dochod w wysokosci: ................. .
IV.

1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,
w kt6rych uczestniczCj takie osoby - naleiy poda c li cz b~ i emitenta akcjl: "ie dotyczy

akcje te stanowi q pakiet

wi~kslY

nii: 10% akcji w sp6lce: ............................................................................

Z tego tytutu osiqgn<tlem(t:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : ............................................... .
2 . Posia dam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac

liczb~ i

em itenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn<tlem(~lam} w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ................................... ........... ..

V.
2

Nabylem(am} (nabyl rnoj mationek, z wyl<lczeniem mienia przynaleinego do jego maj<ltku
odrE:bnego) ad Skarbu Par'lstwa, rnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du
terytorialnego, ich zwi<lzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi<l:zku metropotitalnega na stE:pujCjce
mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE: nabycia, ad
kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzt;: dzialalnosc gospodarcz<t (naleiy podac formEl: prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie
dotyczy
- osobiscie ...... ..................................................................... ............................... ................................................ .
- wspolnie z innymi osobami ........................................•..................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(t;:lam) w roku ubieglym przych6d i dach6d w wysoko5ci: ................................ .
2. Zarzqdzam dZialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dZialalnosci (naleiy podac form~ prawn<l: i przedmiot dzialalnosci): nle dotyczy
- osobisde ..................................................................... ......................................
- wsp61nie z innymi osobami .................... .
Z tega tytulu osiilgnqlem(t;:tam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki : .......... .

VII.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy.
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): ..............................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy) : ............ .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) : ....... ......... ..... .
Z tego tytulu

osiqgnqlem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej IUb zajE:c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ptonsku:

41996.95

zt,

renta: 12192.02 zt. dieta radnego: 15600.00 zl, wynajem lokalu: 24156.00zl,·

(wsp6lnota rnali:efiska)
IX.

Skladniki mienia ruchomego a wartosci powyiej 10 000 zlotyc" (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): nle dotyczy

X.
Zobowi~zania

pienic::ine 0 wartosci powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgniE:te kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi-lzku z jakim zdaneniem. w jakiej wysokoki):
kredyt hlpoteczny 80 000 CHF w Raiffeisen Bank na dzien 31.12.2019r. do sptaty POlOstato
32072,69 CHF (wspaln'e z mationkcll.
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