wbjta, zastepcy wbjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego
gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
wbjta 1'1
Serock
(miejscowoSC)

29-04-201 6
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajqca ~Swiadczenieobowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego i zupehego wypeinienia
k d e j z rubryk.
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleg wpisaC ,,nie dotyczy".
3. Osoba skiadajqca ~Swiadczenieobowipma jest okreSliC przynaleknoSC poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego maltenskq wsp6lnoSciq
majqtkowq.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieniqtne.
6. W cqSci A ~Swiadczeniazawarte sq informacjejawne, w czqSci B zaS informacje niejawne dotycqce adresu
zamieszkania skladajqcego ~Swiadczenieoraz miejsca polozenia nieruchomo5ci.

Ja, nizej podpisany(a),

Marek Bqbolski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.03.1975 w Serocku
Zatrudniony: Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji
..
Inwestycj1.. .......................................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno4ci
gospodarczej przez osoby pehiqce funkcje publicme (Dz. U. N r 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7 15 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. N r 113, poz. 984 i N r
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. N r 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, N r 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, i e posiadam wchodzqce w sklad maliehskiej wsp6lnoSci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

I. Zasoby pienieine:
- Srodki pieniqkne zgromadzone w walucie polskiej : 2 17.6 11,78

- irodki pieniqkne zgromadzone w walucie obcej:

Nie dotyczy

,

..................................................................................................................
- papiery wartoiciowe: Fundusze akcyjne Millenium TFI na kwotq: 11.246,82
1. Dom o powierzchni: Nie dotyczy m2, o wartoici: ..................tytu1 prawny: ...............
2. Mieszkanie o powierzchni: 93,50 m2, o wartoSci: 850.000 tytul prawny: Wsp6lwlasnoSC
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy ,powierzchnia: .................
o wartoici: .......................................rodzaj zabudowy: .....................................
tytul prawny: ................................................................................................
Z tego tytulu osiqgn@em(qlam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .............
4. Inne nieruchomoici: dz. nr ew. 21/2,21/3,21/4,21/6,21/13,21/14,21/16,21/17,21/18,
21/19,21/20,21/22,21/23,21/24,21/25,21/27,21128,21/31,21/32,
21/40 i 21/41 obr. 02
powierzchnia: iqczna - 22.343 mZ
tytul prawny: 112 wsp6lwlasnoSci na zasadach wsp6lnoSci ustawowej majqtkowej ma&enskiej

111.

Posiadam udzialy w spgkach handlowych - nalezy podaC liczbq i emitenta udzid6w: nie dotyczy

.....................................................................................................................
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6lce: ........................................
.....................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(q1arn) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ...............................
.....................................................................................................................
IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podat liczbq i emitenta akcji: 34.883 akcje sp6lki
ARGONAUT Spolka Akcyjna ....................................................................................

.....................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% akcji w sp6lce: Nie dotyczy

.....................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgn@em(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokogci: Nie dotyczy

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malkonek, z wylqczeniem mienia przynalebego do jego majqtku
odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze pmetargu - nalezy podat opis rnienia i date nabycia, od kogo: Nie
dotyczy................................................

.....................................................................................................................
VI.
1. Prowadze dzialalnoSC gospodar~q[~I
(naleiy podaC form? prawn4 i przedmiot dzialalnoici): Nie
dotyczy

.....................................................................................................................
- osobiicie .....................................................................................................
- wsp6lnie z innyrni osobami ..............................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ..................
.....................................................................................................................
2. Zanqlzam dzidalnoSciq gospodarcq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzidalnoici (naleiy podaC forme prawnq i przedmiot dziaialno6ci): Nie dotyczy
- osobiicie .....................................................................................................

................................................................................................................
- wsp6lnie z innymi osobami ..............................................................................
................................................................................................................
Z tego tytuh osiqgn@em(qlarn)w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..............................
.....................................................................................................................
VII.
1. W sflkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Nie dotyczy

....................................................................................................................
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):. ...................................................................
................................................................................................................
- jestem cdonkiem rady nadzorczej (od kiedy):. .........................................................
................................................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ....................................................

,

................................................................................................................
Z tego tytuh osiqgn@em(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoici: Nie dotyczy

.....................................................................................................................
2. W sp6ldzielniach: Nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

...............................................................................................................
..........,
jestem czlonkiem rady nadzorc~ej[~I
(od kiedy): ...............................................

................................................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................................................
..............................................................................................................
Z tego tytulu osiqgn#em(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..............................

.....................................................................................................................
3. W fundacjach prowadqcych dzialalnoid gospodarczq: Nie dotyczy

.....................................................................................................................
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....................................................................
.................................................................................................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................
................................................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):. ......................................................
................................................................................................................
Z tego tytuh osiqgnt$em(qlam) w roku ubieglym dochcid w wysokoSci: ..............................
.....................................................................................................................
VIII. Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqd, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 78.535,71- dochcid za 2015 rok z tytulu
zatrudnienia w Urqdzie Miasta i Gminy w Serocku oraz 580,OO zl z Zakladowego Fundusm
Swiadczeri Socjalnych. .......................................................................................

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

m. Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy poda6 markq, model i rok produkcji): Skoda Octavia 111 1,4 TSI, Rok produkcji
20 15 - wsp6hlasnoSC mdzehka ...........................................................................

X. Zobowiqzania pieniqkne o wartoSci powykej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i
pokyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokoSci):
72.209,28 CHF na rzecz Deutsche Bank na zakup mieszkania opisanego w pkt. IL2.

Powyzsze ogwiadczenie skladarn Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.
Serock, dnia 29-04-2016
(miejscowoSC, data)

[I] NiewMciwe skreSIiC.
121 Nie dotyczy dzialalnobci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spbldzielni mieszkaniowych.

zwierzqcej, w formie i

