Serock. dnia ..:

?J"(.
.........................

O$WIADUENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Uwaga:

1. Osoba skiadajqca dwiaduenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego
i zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszaegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy
wpisat ,nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca ogwiaduenie obowiqzana jest okreilit pnynaleinogt poszczeg6lnych
skiadnikow majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku
objqtego matiehskq wsp6lnokiq majqtkowq.
4. OLwiaduenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza graniq.
5. OLwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wienytelno6ci pieniqine.
6. W czqLci A oLwiadaenia zawarte sq informacje jawne, w czggci B zag informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skiadajqcego ogwiadczenie oraz miejsca poioienia
nieruchomoici.

Ja, niiej podpisany(a),

.....................................................................

Mariusz Rosihski
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.06.1971r. w Nowym Dwone Mazowieckim

..................................................................

Szkota Podstawowa lm. Mikotaja Kopernika w Serocku

.........................................................................................

Radny Rady Miejskiej w Serocku

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U, z
2013 r. poz. 594 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiaduam, i e posiadam wchodzqce
w sktad matienskiej wspolnofci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrebny:
1.

Zasoby pienieine:

- frodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: 109.369,36 d ...................................................

- irodki pienieine gromadzone w walucie obcej: 11,43 CHF...........................................
,.
- papiety wartosclowe:
nie dotyczy.............................................................................

na kwote: nie dotyay

.............................................................................................................

11.
1. Dom o powierzchni: nie dotyay

.......... o wartoki: nie dotyay ..........................................

.....................................................................................................
Mieszkanie o powierzchni: ... 111,09 m2,o wartoici: 600.000,00 d...................

tytut prawny: nie dotyay
2.

tytd prawny: wsp6lno0t ustawowa majatkowa matiehska Akt Notarialny Repertorium A nr

1271/2008 ;Kslgga Wieczysta nr WAlI./00006858/4

..............................................

3. Gospodarstwo rolne:

............................................................................................
powierzchnia: nie dotyay ................................................................................................................
o wartoici: nie dotyay ........................................................................................................
rodzaj zabudowy: nie dotyay ......................................................................................................
tytut prawny: nie dotyay ...........................................................................................................
rodzaj gospodarstwa: nie dotyay

Z tego tytutu osiqgndem w roku ubiegiym przychod
nie dotyczy

i

dochod

w

wysokoici:

.....................................................................................................

4. lnne nieruchomoici:

nie dotyay

..........................................................................................................................................

o wartoici: nie dotyay

...............................................................................................

tytd prawny: nie dotyay

..............................................................................................

