
rrm;nna osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu 
w6jta ''I 

Serock 
(miejscowoSC) 

28-04-201 7 
(dnia) 

UWAGA: 
1. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehienia 

k d e j  z rubryk. 
2. Jekli poszczeg6lne rubryki nie zuajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleq wpisaC ,pie dotyczy". 
3. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest okreSliC przynale2noSt poszczeg6lnych skhdnik6w 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mahdskq wsp6lnoScic) 
majqtkowq. 

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pieniqhe. 
6. W czqSci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne dotycqce adresu 

zamieszkania skladajqcego ~Swiadczenie oraz miejsca pdo2enia nieruchomoSci. 

Ja, niiej podpisany(a), Marek Bqbolski 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

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

. . 
Inwestycj 1. ........................................................................................................ 
............ 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapozuaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci 

gospodarczej przez osoby pehiqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 
Nr 162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 o m  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 127 1 i Nr 214, poz. 

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodqce w sklad makAskiej wsp6lno5ci 

majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny: 

I. Zasoby pieniqine: 
- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 223.173,64 

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy 



................................................................................................................. 
- papiery wartobciowe: Fundusze akcyjne Millenium TFI na kwotq: 3.1 14,04 

1. Dom o powierzchni: Nie dotyczy m2, o wartobci: .................. tytul prawny: ............... 
2. Mieszkanie o powierzchni: 93,50 m2, o wartobci: 850.000 tytul prawny: Wsp6h1asnobC 

ma&ehska 
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy , powierzchnia: ................. 

o wartobci: ....................................... rodzaj zabudowy: ..................................... 
tytd prawny: ................................................................................................ 
Z tego tyhdu osiqgn&em(@am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ............. 

4. Inne nieruchomobci: 
1) dz. nr ew. 21/27,21/32 obr. 02 Serock o pow. 2832m2 
2) 21/2,21/3,21/4,21/6,21/13, 21/16,21/17,21/18,21/19,21/20,21/22,21/23,21/24,21/25, 
21/40 i 21/41 obr. 02 Serock - powierzchnia: lqczna - 15.669 m2 
o wartobci: 1) 382.000 A, 2) 2.1 15.000 zl-. 
tytu1 prawny: 1) wsp6lwlasnobd mahenska, 2) 112 wsp6hY1asnobci na zasadach wsp6lnobci 
ustawowej majqtkowej rndi.ehskiej . 

In. 
Posiadam udzialy w sp62kach handlowych - naleky podad liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

..................................................................................................................... 
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy n& 10% udzial6w w sp6lce: ........................................ 
..................................................................................................................... 
Z tego tytuh osiqgn~em(q1a.m) w roku ubieglym doch6d w wysokobci: ............................... 

..................................................................................................................... 
IV. 
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleky pod& liczbq i emitenta akcji: 34.883 akcje sp&ki 
ARGONAUT Sp6lka Akcyjna .................................................................................... 

..................................................................................................................... 
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii. 10% akcji w sp62ce: Nie dotyczy 
..................................................................................................................... 
Z tego tytuh osiq&em(@am) w roku ubieglym doch6d w wysokobci: Nie dotyczy 
v. 
Nabylem(am) (nabyl m6j m&onek, z wylqczeniem mienia przynaleaego do jego majqtku 
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samor@u 
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei.y podad opis mienia i date nabycia, od kogo: Nie 

................................................ dotyczy 








