
Serock, dnia 28.04.2016r ........... 
(miejscowoSC) 

~SWIADUENIE MAJATKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca oSwiaduenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego 

i zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszuegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy 

wpisaC ,nie dotvczv". 
3. Osoba sktadajqca ojwiadczenie obowirjzana jest okreSliC pnynaleinoJC poszczegolnych 

sktadnik6w majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku 
objqtego matieriskq wsp6lnoJciq majqtkowq. 

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowyrn dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. OSwiadczenie o stanie majf kowym obejmuje r6wniei wierzytelnoici pieniqine. 
6. W czgJci A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w agSci B zag informacje niejawne 

dotycqce adresu zamieszkania sktadajqcego ogwiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomoSci. 

Ja, niiej podpisany(a), 

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

urodzony(a) 05.06.1971r. w Nowym Dwone Mazowieckim 

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku .................................................................. 
Radny Rady Miejskiej w Serocku ........................................................................................ 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sic 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 ofwiadczam, i e  posiadam wchodzqce 
w sktad matieriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrcbny: 

1. 
Zasoby pieniqine: 

- Srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: 145.027,36 d ................................................... 



- frodki pienieine gromadzone w walucie obcej: 29,52 CHF ........................................... 

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

- papiery wartoiciowe: nie dotyczy ............................................................................. 

na kwote: nie dotyczy ............................................................................................................. 

II. 
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy .......... o wartofci: nie dotyczy .......................................... 

tytut prawny: nie dotyczy ..................................................................................................... 

................... 2. Mieszkanie o powierzchni: ... 111,09 m2, o wartofci: 600.000,00 zi 

tytut prawny: ws@lno& ustawowa majqtkowa matienska Akt Notarialny Repertorium A nr 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyay ............................................................................................ 

powierzchnia: nie dotyuy .................................... , .......................................................................... 

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

rodzaj zabudowy: nie dotyczy ......................................................................................................... 

tytut prawny: nie dotyuy ...................................................................... ................................... 

Z tego tytutu osiggngtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokofci: 

nie dotyczy ..................................... ............................................................. 

4. lnne nieruchomofci: 

nie dotyczy .......................................................................................................................................... 

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

tytut prawny: nie dotyczy ............................................................................................... 



1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podaC liczbe i emitenta udziatow: 

nie dotyczy ............................................................................................................ 
udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziatow w sp6tce: nie dotyczy ......... 

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

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

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udziatow: 

nie dotyczy ...................................................................................................... 
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokofci: nie dotyczy 

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

IV. 
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podaC liczbe i emitenta akcji: 

nie dotyczy ..................................................................................................................... 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyay ....................... 

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

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

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podat liczbe i emitenta akcji: 

nie dotyczy ........................................................................................................ 
Z tego tytutu osiqgnqtem(c$am) w roku ubiegtym dochod w wysokofci: 

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 zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore 

podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad: opis mienia i date nabycia, od kogo: 

nie dotyuy ........................................................................................................................... 

VI. 
1. Prowadze dziatalnoid: gospodarczq (naleiy podad: forme prawnq i przedmiot dziatalnoici): nie 

dotyczy 

.................................................................................................................. 
. , - osob~scie: nie dotyczy .................................................................................... 

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy .............................................................. 

Z tego tytutu osiggnqtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: 

nie dotyczy ................................................................................................... 

2. Zarzqdzam dziatalnofciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pdnomocnikiem takiej 

dziatalnofci (naleiy podad forme prawnq i pnedmiot dziatalnoici): 

nie dotyczy ........................................................................................................ 

- osobiicie: nie dotyay .................................................................................... 

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy ........................................................ 

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

VII. 

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy .......................... 

- jestem cztonkiem zanqdu (od kiedy): nie dotyczy ............................................. 



- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ............................... 

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ................................... 
Z tego tytuiu osiqgnpiem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: nie dotyczy 

VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziaialnoici zarobkowej lub zajeC, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytuiu: 

1) Stosunek pracy Gimnazjum w Serocku- 68.346,16 zt(BRUTT0) 

2) Umowa zlecenie Gimnazjum w Serocku-82,74 zt(BRUTT0) 

3) Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych Gimnazjum w Serocku-1.713,93 zt(BRUlT0) 

4) Umowa zlecenie OSiR Serock- 20.700,OO d(BRUTT0) 

5) Umowa zlecenie Szkolny Zwiqzek Sportowy- 2.240,OO zt(BRUTT0) 

6) Dieta Radnego-14.308,32 zt 

IX. 

Skiadniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10.000 ziotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podad markq, model i rok produkcji): Samochod osobowy Opel Astra Ill 

Sedan rok produkcji 2009 wspolno5d ustawowa majqtkowa matienska .......................... ... ............. 
X. 

Zobowiqzania pieniqzne o wartoici powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki 

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokoici): 

1)Hipoteczny kredyt mieszkaniowy Bank BNP Paribas-136.281,48 CHF(stan na 31 grudnia 2015 

roku) ........................................................................................................................................................... 

2)Poiyczka z Zaktadowego Funduszu Mieszkaniowego Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku- 



15.000,00 zt, do spiaty pozostato 14.235,00(stan na 31 grudnia 2015roku) .............................. 

3)Saldo debetowe na rachunku ING Bank-23.824,65 w ramach przyznanego limitu zadtuienia 

w wysokogci 29.100,00(stan na 31 grudnia 2015 roku) 

Powyisze oiwiadczenie sktadam iwiadomy(a), i i  na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici. 

Serock 28.04.2016r. 

...................................................... 
(miejscowoiC, data) 


