
Serock, dnia 26.04.2017r ........... 
(rniejscowof C) 

~SWIADCZENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowigana jest do zgodnego z prawdq, starannego 

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

wpisat ,,nie dotvczv". 
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreflit przynaleinoit poszczegolnych 

sktadnikow majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku 
objgtego matieriskq wsp6lnojciq majqtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za graniq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwniei wierzytelnoSci pienigine. 
6. W czeici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgfci 6 zag informacje niejawne 

dotycqce adresu zamieszkania sktadajqcego ojwiadczenie oraz miejsca poloienia 
nieruchomoSci. 

Ja, niiej podpisany(a), 

Mariusz Rosiriski ..................................................................... 
(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 tub funkcja) 

po zapoznaniu siq 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 oiwiadczam, i e  posiadam wchodzqce 
w sktad matieriskiej wspolnoici majqtkowej tub stanowiqce moj majqtek odrebny: 

1. 
Zasoby pienieine: 

- irodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: 136.604,59 zf ................................................... 



- irodki pienieine gromadzone w walucie obcej: 23,99 CHF ........................................... 
..................................................................................................................................................................... 

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

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

..................................................................................................... tytuf prawny: nie dotyczy 

------------------- ................... 2.  Mieszkanie o powierzchni: ... 111,09 m2, o wartoici: 600.000,OO Zf 

tytuC prawny: wsp6lnoSd wtawowa majqtkowa matieriska Akt Notarialny Repertorium A nr 

1271/2008 ;Ksigga Wieczysta nr WA11/00006858/4 .............................................. 
3. Gospodarstwo rolne: 

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

o wartofci: nie dotyczy ........................................................................................................ 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy ......................................................................................................... 
w u t  prawny: nie dotyay ........................................................................................................... 

Z tego tytutu osiqgnqiem w roku ubiegtym przychod i dochdd w wysokofci: 

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

4. lnne nieruchomoici: 

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

o wartoici: nie dotyczy ................................................................................................. 
tytd prawny: nie dotyczy ............................................................................................... 










