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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

aamiRistra€';jAe w imieRiY wójta i

SEROCK,d-da 31 grudnia 2020 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełn'e1ia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie

dotyczv".
3. Osoba ~adająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowvch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Ośwladczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
G. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje riejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆA

Ja, niżej pcdpisan-, Artur Krzysztof Borkowski
~miona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 5 stvczrua 1975 r. w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
(miejsce zatrudnte-ria, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu s e z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z d-na 8 marca 1990 r.
o samorządzie grr+invm (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące \II.' skłac małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne ::gromadzone w walucie polskiej: 41.291,15 PLN
_ środki pieniężne ::gromadzone w walucie obcej: 300 USD, 199,61 EURO

- papiery wartośoowe: AKCJE

na kwotę: 96.198,50 PLN

II.
1. Dom o pc •.•.ierzchni 274,2 m2, (w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) o wartości: 850.000 tytuł

prawny: własność

1



ol

2
2. Mleszka-ue o powierzchni: 49,91 m r o wartości: 350.000 tytuł prawny: Spółdzielcze Vf~asnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dctvczv
rodzaj zabudowy n.e dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu oSiągncłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchonoici:

i. powierzchnia: DZlhŁKA I . pow. 492 m2

o wartości: 59.040 PLN

tytuł prawny: własncść nabyta na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2007 r. zawartej w form.e aktu notarialnego
nr Rep. A nr 1333,'2C{)7

li. powierzchnia: DZIAŁKA pow. 318 m 2

o wartości: 38.160 PLN

tytuł prawny: własność nabyta na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2007r. zawartej w formie aktu notarialnego
nr Rep. A nr 1333/2007

III. powierzchnia: DZi.~ŁKA pow. 952 m2

o wartości: 95.200 PL\!

Tytuł prawny: własność nabyta na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2007 r. zawartej w formie aktu
notarialnego nr Rep. Ą nr 10259/2007

IV. powierzchnia: [oZIAŁKA pow. 952 m2

o wartości: 95.200 PL;>.J

tytuł prawny: własność nabyta na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2007 r. zawartej w formie aktu
notarialnego nr Rep. ..\ nr 10259/2007

V. powierzchnia: DZIAŁKI:

, o pow. 328m2

o łącznej pow. 2479 m2 oraz Yz uuziału w DZIAŁCE

o wartości: 198.32C PLN

tytuł prawny: własność nabyta na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2007 r. zawartej w formie actu notarialnego
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nr Rep. A nr 6029/2007

VI. powierzchnia: OZIAŁKI o łącznej pow. 540 m2

"

o wartości: 21.600 I1lN

tytuł prawny: włas-tość nabyta na podstawie umowy z dnia 6 listopada 2012 r. zawartej w formie aktu
notarialnego nr Re:J.A nr 1895/2012

III.

Posiadam udziały \', spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te
stanowią pakiet wie-cszv niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągr.ąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w saólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

400 AKCJI BANKU F'ł:O BP,
800 AKCJI ORANGE SA,
1000 AKCJI MlllE!'I.t4IUM BANK,
3300 AKCJI PGNIG,

150 AKCJI PKN ORl::N,
1170 AKCJI lOTOS,

4 AKCJEKGHM

akcje te stanowią ):3-<ietwiększy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągrałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysckości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nab •.t mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej par stwowe] osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby

prawnej lub związk r 11etropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać
opis mienia i datę nanvcta, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą ii (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): rle dotyczy
- osobiście nie cotvczv
- wspólnie z inrrvmi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu 05 ;:;gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam dziata nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prav. ą i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dot'!':ZY - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąterntętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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VII.
1. W spółkach handlowvc i (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: r.ie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy:) nie dotyczy

- jestem członkiem redy nadzorcze Hi (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie
dotyczy

Z tego tytułu osiągną-ermętarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady ,adzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem 'ętam] w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego :ytułu: 128289,17 PLN DOCHÓD ZWYNAGRODZENIA ZESTOSUNKU PItACY Urząd Miasta i
Gminy w Serocku

IX.

Składniki mienia ruchornego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechan cznych należy

podać markę, model i ro c produkcji):

SAMOCHÓD OSOBOWY VW GOLF z 1998 r.

SAMOCHÓD OSOBOWY VW Touran z 2016 r.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i potyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielole (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny na zakup gruntów, o których mowa w pkt. II pkt. III, IV, V spłacany na rzec: 'VIillennium Bank w

wys. 41277,54 CHF, tj. 175598,78 PLN
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.~ Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie pr av.cv grozi kara pozbawienia wolności .

Serock, dnia 30 marca 2021 r.

(miejscowość, csta)

;1

;\_-"'---
(podpis)

, Niewłaściwe skrst.lić.
" Nie dotyczy dzia-alności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 'N formie i zakresie
gospoda~twa roc~nnego.

,ii Nie dotvczv rad r.adzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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