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UWAGA:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania , nalezy wpisa6 ,,nie do,tyczy',.
osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynale2noSd poszczeg6lnych skiadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafido majqtku odrgbnego i maj4tku objgtego matzeRskq wsp6lnoSc;i4
maj4tkowq.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
O6wiadczenie maj qtkowe obejmuj e r6wnie2 wierzytelnoSci pienigare.
W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego o$wiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosci.

2.
3.

4.
5.
6.

cz4sc A

J a, nihej podpi sany(a), Msriqn Soszyfiski
(imiona ;i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.08. 1949 r. w Losicach
Urzqd Miejski w Kaluszynie, ul. Pocztowa I - Burmistrz

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznalriu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393) orazustawy z dnia[i marca
1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22017 r. pol.1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczarn, ze
posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienig2ne:
srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej 290 tys. zlotych
Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej i nie dotyczy

papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotg:
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U.
" L Dom o powierzchni: 60,35 m2, o wartoSci: 260 tys, zl, tytt:/..prawny: malheriska wsphlnoit

majqtkowa
2. Mier;zkanie o powierzctni: 54 m2, o warto fici: I20 tys. zl tytul prawny: malzeriska

wsp1lnoit majqtkowa
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .. ..., powierzchnia:

o wantoSci: rodzaj zabudowy:
tytul prawrry: ...nie dotyczy
Ztego ty'tulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieg\rm przych6d i doch6d w wysokoSci nie doeczy.

4. Inne nieru<:homoSci: powierzchnia:
l. dztialka - lha (rolna + nieuzytki)o wartoici 5 tys. zl - wsp6lwlasnoi|
2, dz'ialka 960 m2 rolna do zabudowy letniskowej o wartoici l2 tys. zl - wlasnoi|

III.
Posiadarn udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w:

...nie dotyczy.

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0% udzial6w w sp6lce: ...nie doeczy

ztego t'y'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...nie doeczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji: ...nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o akcji w sp6lce:

Z tego lytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...
V.
Nabylern(am) (nabyt m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego,
ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: . . .nie dotyczy . . .
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osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy poda6 fo*g prawn4 i przedmiot dzialalnosci): .....

..nie dotyczy
osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4lem(Elzun) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vu.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ...... nie dotyczy

jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

ztego tytulu osiqgn4lem(Etarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...

2. W sp6ldzielniach: nie doeczy

jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejttl (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

J



3. W fundacjach prowadz4cychdzialalnoSd gospodarczq: ......... nie dotyczy

j estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) u'roku ubieglym dochod w wysokoSci:

viii.
Docho<ly osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z podar:riem kwot
uzyskirvanych zkaZdego tytulu: stan na dziefi zlohenia oSwiadczenia :

145.2',77,66 zl doch1d z tytulu zatrudnienia
23.79-1,76 zt dochod z tytulu emerytury hony

rx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalety poda6 markq, model i rok produkcji):

samoc,h6d osobowy Ford Focus - rok produkcji 2000

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty ipoZyczki
oraz wlrunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zvtipzkuz jakim zdarzeniem,w jakiej

wysokoSci): ... nie dotyczy

4

jestem czlonkiem komisji rew'izyjnej (od kiedy):.



Powyhsze

podanie ni
radczenie skradam swiadomy( a), iLnapodstawie art.233$ l Kodeksu karneg. zawdy lub zataj enie prawdy gr r,ri f* upozUawieni a wolno dci.

23.04.201B
(rniejscowodC, data)

(podpis)
IIf NiewlaSciwe
[2]Nie dotyczy

il::t' 
*rt*urczej w rolnictwie w zakresie produkcji rostinnej i mvierzgcej, w formie izakresie

gospodarstwa

[3] Nie dotyczy nadzorc4r ch spdldzielni mieszkaniowych.
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