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L. dr.

Serock, dnia 18.04.2019r ...........
(miejscowoil)

oSW~ADCZENIEMPJATKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba skladajqca ofwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, s t a r a r l ~ ~ c s ~
i zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisat ,,nie dotyczf.
3. Osoba sktadajqca ofwiadczenie obowiqzana jest okredlit przynaleinodt poszczeg6lnych
sktadnikow majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku
objqtego matiehskq wsp6lnofciq majqtkowq.
4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnodci pieniqine.
6. W czqici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqdci B zaf informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego ofwiadczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomoici.

Ja, niiej podpisany(a),

., .....................................................................

Mariusz Ros~nski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.06.1971r. w Nowym Dwone Mazowieckim

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

Szkola Podstawowa im. Mikolaja 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 sarnorzqdzie grninnym (Dz.U. z
2013 r. poz. 594 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczarn, i e posiadarn wchodzqce
w sklad malieliskiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiqce rnoj rnajqtek odrebny:
1.
Zasoby pienieine:

- irodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: 86.677,77 zt...(stan na 31 grudnia 2018
roku)

- trodki pienieine gromadzone w walucie obcej: 15.61 CHF...(stan na 31 grudnia 2018 roku)

.....................................................................................................................................................................
,.
- papiery wartosc~owe:
nie dotyczy...........................................................................

na kwote: nie dotyczy

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

11.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

..........o wartoici: nie dotyczy ..........................................

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

2. Mieszkanie o powierzchni:

...111.09

m2, o wartoici: 600.000,OO zt

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

tytul prawny: wsp6lnoiC ustawowa rnajqtkowa maliehska Akt Notarialny Repertorium A nr
1271/2008 ;Kslqga Wieczysta nr WA11/00006858/4

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

3. Gospodarstwo rolne:

............................................................................................
powierzchnia: nle dotyczy ................................................................................................................
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

o wartoici: nie dotyczy

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

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nle dotyczy

Z tego tytuiu
nie dotyczy

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

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

osiagnqtem w

roku

ubiegtym przychbd

i

doch6d

w

wysokoici:

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

4. lnne nieruchomoici:
nie dotyczy

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

o wartoici: nie dotyczy

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

tytul prawny: nie dotyczy

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

1. Posiadam udziaty w spdkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorcow, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbg i emitenta udzial6w:
nie dotyczy

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

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy n i i 10% udziatow w spoke: nie dotyczy

.........

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy

..................................................................................................................
2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych

nie dotyczy

- naleiy podat liczbg i emitenta udziatow:

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

Ztego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w sp6ikach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleiy podat liube i emitenta akcji:
nie dotyczy

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

akcje te stanowiq pakiet wigkszy n i i 10%akcji w sp6ke: nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych
nie dotyczy

- naleiy

podat liczbg i emitenta akcji:

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(alam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:
nie dotyczy

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

v.
Nabytem (nabyt moj mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo:

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

nie dotyczy

VI.
1. Prowadze dziatalnoit gospodarczq (naleiy podat forme prawng i przedmiot dziatalnoici): nie
dotyczy

. . nie dotyczy....................................................................................
-osob~ic~e:

-wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy ..............................................................
...
Z tego tytutu osiggnqtem w

roku ubiegtym przych6d i dochod

w wysokoSci:

nie dotyczy................. .
.
.
.......................................................................
2. Zarzqdzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dziatalnoici (naleiy podat forme prawn* i przedmiot dziatalnoici):

.........................................................................................................
-0sobiicie: nie dotyczy ....................................................................................
-wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy .........................................................

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgngtem w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy

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

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .............................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ...............................
- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .....................
.
........
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nle dotyczy

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajet,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
1) Stosunek pracy Szkola Podstawowa w Serocku- 71.452,58 d(BRUTT0)
2) Umowa zlecenie Szkola Podstawowa w Serocku-129,08 zl(BRUlT0)
3) lnne fr6dta Szkola Podstawowa w Serocku-1.185,66d(BRUlTO)
4) Umowa zlecenle OSlR Serock- 8.64400 zI(BRUlT0)

1

5) Umowa zlecenle KS SokM Serock- 6.720,00(BRUTTO)
6) Dieta Radnego-14.43166 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10.000 ziotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podat marke, model i rok produkcji): Samoch6d osobowy Opel Astra Ill

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

Sedan rok produkcji 2009 wsp6lnofC ustawowa majqtkowa matieliska
X.

Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici):
1)Hipoteczny kredyt mieszkaniowy Bank BNP Paribas-122.165,70CHF(stan na 3 1 grudnia 2018

.......................................................................:...................................................................................

roku)

2)Poiyczka z Zaktadowego Funduszu Mieszkaniowego Szkoly Podstawowej im. M. Kopernika

w Serocku-15.000,OO

zt,

do sptaty pozostato 5.055,00(stan

na 3 1 grudnia 2018

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

roku)

3)Saldo karty kredytowej ING Bank-3.756,45 w ramach przyznanego limitu zadtuienia w
wysokoici 16.000,0O(stan na 3 1 grudnia 2018 roku)

Powyisze ofwiadczenie skiadam fwiadomy(a), i i na podstawie art. 233

5 1Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci.

Serock 18.04.2019r.

(miejscowoft, data)

