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Nowe Miasto, dnla 27.D4.2021 r. 

(mie/scowoM) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktoldaJ..ca o5wiadcz.enie obowictzana jest do zgodnego z prawd<t, staralWlego I 

zupetnego wypelnienla kaidej z rubryk. 
2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nle znaJdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaC 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladajetca o5wiadczenle obowiilzana jest okreslic przynaleinosc poS1:czeg6lnych 

skladnikaw nl3j<ltkowych, dochod6w j lobowi<lzan do majettku odr~bnego i maj<ttku obj~tego 
matienslGt wspolnosciC( majettkowC(. 

4. 	 OswiadczeniE 0 stanie maj<ttkowym dotyczy maj<l.tku w kraju i za granic". 
5. 	 OswladczeniE 0 stanle maj'ltkowym obeJmuje rownlei wlerzytelnosci pieniE;:ine. 
6. 	 W c:u:sci A oswiadczenia zawarte sit informacje jawne, w cZfi:sci B zas informacje niejawne 

dotycz<lce adresu zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienla 
nieruchomosci. 

CZ~StA 
Ja , nizej podpisan'y' Marek CCllinski 

(Imiona i nazwisko oraz nazwisko rOdowe) 

UrodlOny 14.01.2021 r. w Miszewo B 

Starostwo Powiatowe w Plonsku - podinspektor 
:miejsce zatrudnienia. star.owisko lub furkcJa) 

po zapoznaniu si!; z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnyrr (Oz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgcdnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodz<lce w sktad 

mati:enskiej wspolnoscl majqtkowej lub stanowi<tce moj maj<ttek odr~bny; 


I. 


Za soby pieni~ine : 


- Srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 20000,67 (wsp61nota matienska) 


- srodki pieni~ine zgromadzone w wa lucie obcej: 500 euro (wspolnota matieriska) 


-	 papiery wartoSdowe: nie dotyczy 
na kwot~; nle cotyczy 
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II. 

1. Dam 0 powierlchn;: 212 m2, 0 warto~ci: 320 000 zt. 

tytul prawny: wtasnosc - Wsp61nota matienska umowa darowlzny A Nr 2370/2014 


2. Mieszkanie 0 powierzchni: nle dotyczy m2, 0 wartosci: nle dotyczy 

tytul prawny: nle dotyczy 


3. Gospodarstwo Tolne: nle dotyczy 
rodzaj gospodarst.....a : nie dotyczy, powierzchnia : nie dotyczy 
o wartoSci: nle dotyczy 
rodzaj zabudowy: nle dotyczy 
tytul prawny: nie dotyc.zy 
Z lego tytulu osi<tgn'llem w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyay 

4. Inne nieruchorr.o~ci : dziatka pod domem 
powierzchnia: 500 m2 
o wartosci: 30 000 zt. 
tytul prawny: Wlasnosc - (wsp6lnota matieriska) 

III, 

1. Posiadam ucziaty w spolkach handlowych I udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przedsif;biorc6w, w kt6rych uczestniczCI takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziai6w: nie 
dotyczy 
udziaty te stanawiq pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy 
Ztega tytulu osiqgn'llem(~fam) w raku ubiegtym doch6d w wysokosci; nie dotyczy 

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - naleiy podac li czbe:: i emitenta LdziafOw: nle 
dotyczy 

Z tego tytulu osiqgni:J:tem(~jam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki : nie dotyczy 

IV. 

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorCow, 
w ktorych uczestniczq takie osaby - naleiy padac liczbt:: i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiij pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiijgnijlem(e::lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : nle dotyczy 

2. Posiactam akcje w innych spofkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysoKosci : nie dotyczy 

V. 

Nabytem(am) (nabyl m6j mafzonek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maji:J:tku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jedno~ tek samorzqdu 
terytorialnego, leh zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropaJitalnego nast~pujqce 
mienie, kt6re podlegala zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mien;a i dat~ nabycia, od 
kogo: nie dotycZV 
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VI. 

1. 	 ProwadzE;: dzialatnoU gospodarczq (naleiy podac formE;: prawn" j przedmiot dzialalnoSci): nie 
dotyczy 

- osobi ~cie: nie dotyczy 
- wsp61nie l innymi osobami: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnCl:lem((fam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoki: ole dotyczy 

2. Zan<ldzam dzia'alno~c i<l' gospodarClq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (naleiy podac forme:: prawn" i przedmiot dzialalnos.ci): nie dotyczV 
- osobiscie: nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobaml: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi<tgnClfem(e::fam) w roku ubiegtym doehed w wysokos.ci : oie dotyczy 

VII. 


W sp61kach handlowych (nazwa, sied zi ba sp6lki): ole dotyczV 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyc.zy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ole dotyczy 
- jestem czlonkiem kom rsji rewrzyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osi(jgn<ttem(~'am) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: nie dotyczy 

VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dlialalno.ki zarobkowej IUb laj~c, l podaniem 

kwot uzyskiwanych l kaidego tytulu: z tytutu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Plonsku: 

47559,44 zI, renta: 13206,94 It, dleta radnego: 15600 zI, (wynajem lokalu 24156,00 l' - wsp61nie z 
mationk~) 

IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartoki powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pOjazd6w 


mechanicznych naleiy podac markEi:, model i rak produkcji): nle dotyczy 


X. 

lObowiqzania pjenj~ine 0 wartosd powyzej 10000 zlotych, w tym zadC!gni~te kredyty j POiYCl ki oral 


warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w ZWiqlku ljakim ldarze niem, w jakiej wysokosci): 


Kredvt hlpoteczny 80 000 CHF w Raiffeisen Bank, pozostalo do sptaty 28072,69 CHF, wspolnle z 


mali:ank" 
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