
. .. 4 o w  osoby wydajqcej 
decyzje administracyjne w imieniu wbjta ' 

Serock, dnia 01.10.2019r 
(mieircowdt) 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca odwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zupelnego wypetnienla kaidej z rubryk. 
2. Jeteli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zashowania, nalefy 

wpisae ,.nie dotvcw". 
3. Osoba skladajqca odwiadczenie obowiipna jest okre4liC prrynaletn&t poszczeg6lnych 

skladnik6w majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku obktego 
mattellskq wsp6lno4ciq majqtkowq. 

4. Odwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. 06wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wietzytelno5ci pienigtne. 
6. W czqdci A odwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgdci B za4 informacje nlejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego odwiadczenle oraz miejsca pdofenia 
nieruchomo6ci. 

Ja, niiej podpisany(a) Marek Bqbolski 
(imbna I nazwirko oral narwirko rodowe) 

urodzony(a) : 25 marca 1975r. w Serocku 
zatrudniony: Ungd Miasta i Gminy w Serocku, Z-ca Burmistm Miasta i Gminy Serock 

Serockie Inwestycje Samorqdowe - Prezes Zarqdu 
(mlejrce mtmdnienia, rtanowirko lub funkcia) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzlatalnofci 
gospodarczej przez osoby pelnigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ofwiaduam, ie  
posiadam wchodzgce w sklad matienskiej wspolnoici majgtkowej lub stanowigce m)lmajgtek odrpbny: 

1. 
Zasoby pienisine: 

-brodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 281.059,87 (wsp6.tw+asnoSC malienska) 
- irodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy, 
- papiery wartolciowe: Milienium TFI na kwote: 9.138,22 (wsp6hh.tasnoi6 
mahenska) 

11. 
1 Dom o powierzchni: Nie dotyczy m , o wartoici: ....................... tytul prawny: .............................. 

1. Mieszkanie o powierzchni: 93,50 m: o wartoici: 850.000 tytul prawny: Wsp6iwtasnofC matteliska 

2 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy 
powierzchnia: ........................................................................................................................................................................ 



o wartolci: ..................................................................................................................................................................... 
rodzaj zabudowy: ................................................................................................................................................... 
tytul prawny: ........................................................................................................................................................... 
Z tego tytulu osi?gndem(@am) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoici: ............................................. 

4. lnne nieruchomoici: powierzchnia: 

1) dz. nr ew. 21/27,21/32,21/3,21/13,21/41 obr. 02 m. Serock o pow. 5.618 m' 
2) 21/2,21/22,21/23,21/24, obr. 02 rn. Serock - powierzchnia: Iqczna - 3.759 m2 
o wartoici: 1) 730.340 d, 2) 488.670 zl. 

tytul prawny: 
1) wsp6twtasnoit malierlska, 
2) 112 wsp6Iwtasnofci na zasadach wsp6lnotu ustawowej majgtkowej maliehskiej. 

111. 
Posiadam udzialy w spdkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udziat6w: nie dotyuy 

udziatyte stanowig pakiet wiekszy n i i  10% udziat6w w sp6lce: ................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
Z tego tytdu osiqgnqlem(@arn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ............................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
IV. 
Posiadam akc)e w spdkach handlowych -naieiy podatliczbe i emitenta akcji: 

.................................................................................................. 34.883 akcje spMki ARGONAUTSp6lka Akcyjna 

akcje testanowi? paklet wigkszy n i i  10% akcji w spolce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiggnglem(e1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokotci: nie dotyczy 
v. 
Nab#em(am) (nab# rn6j malionek, z wylqueniern mienia przynaleinego do #go majgtku odrebnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorlalnego, ich zwlgzk6w. 
kornunalnej osoby prawnej lub mlqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegaio zbyciu w 
drodze przetargu -naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyuy 

VI. 
1. Prowadzg dzialalnott gospodarczq "(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dziatalnofci): nie dotyay 
- ..................................................................................................................................................... osobiicie 

......................................................................................................................... - wsp6lnie z innymi osobami 



..................................................................................................................................................................... 
Z tego tytulu osiqgngtem(#am) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoici: ...................................... 

2. Zarzqdzam dzialalnofaq gospodarczg lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno8d 
(naleiy podat formg prawng i przedmiot dziatainofci): nie dotyczy 

-wsp6inie z innymi osobami .............................................................................................................................. 

Z tego tytulu osiggngtem(ptam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

VII. 
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

Semckle lnwestycje Samorqdowe Sp. z 0.0. ul. Rynek 21,OS-140 Serock; 
-jestem atonkiem zarzqdu (od kiedy): Prezes Zarzpdu - od 26 wrzeinia 2019 roku. 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................... -jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osiqgnglem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotyay 

2. W sp6ldzielniach: nle dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
-jestem cztonkiem rady nadzorcze "'(od kiedy): 

.................................................................................................. -jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
................................................................................................................................................................................. 

Z tego tytutu osiggnqlem(#am) w roku ubieglym dochod w wysokofci: ......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

3. W fundacjach prowadzgcych dzialaindt gospodarczg: nie dotyuy 

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
-jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

....................................................................... 
-jestem ulonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................... .. ....................................................................... 



Z tego tytulu osiggn?tem(@am) w roku ubieglym dochod w wysokoS.ci: ...................................... .. ..................... 
....................................................... ..... .................................................................................................................. 

VIII. 
lnne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajet, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytutu: 78.265.01 -dochbd za okres od 1 stycznia do 30 wrzefnia 2019 roku z tytulu 
zatrudnlenla w Urzedzie Miasta i Gminy w Serocku. 

Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdbw mechaniunych naleiy 

podat markc, model i rok produkcji): Skoda Octavia 111 1,4 TSI, Rok produkcji 2015 - wsp6twtasnoft 

matiehska. 

X. 
Zobowiqzania pienigine o wartofci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciggnigte kredyty i poiyuki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w nvipzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokdci): 
- 237.344.10 PLN na rzecz PKO Bank Hipoteuny na zasadach wsp6lwtasndci maliekkiej oraz wspdlnego 
zobowiqzania z bratem na budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce o nr ew. 21/28 ok .  02 
w Serocku. 



Powyisze oiwiadczenie sktadarn iwiadorny(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici. 

Serock, dnia 01.10.2019 
(miejxowo~t, data) 

I Nlewfaiciwe skrdlit. 
' Nie dotyczy dzialalnoici wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzpcej, w formie i zakresie 
gospodarstwa rodzinnego. 

Sl Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych. 


