
srtak.. oraz osoby wydajqcej 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 

Serock, dnia 28.04.2018r r. 
lmieircowdt) 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca 09wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zuphego 

wypelnienia katdej z ~ b r y k .  
z. Jeteli ooszczea6lne rubwki nie znaiduia w konkretnvm omoadku zastosowania. naleiv woIsaC - . - .  . . . .  . . 

,nie dbtvcw". 
3. Osoba skladajqca 06wiadczenie obowiqzana jest okre9liC przynaleFno9t poszczeg6lnych 

sktadnik6w malatkowch, dochod6w i zobowiazah do maiatku odrebneao I maiatku obieteao . . . - . . ~ ~.. -~ 
mattetiski\ wspkino~ciq majqtkowq. 

4. OBwladczenie majqtkowe doiyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. OSwiadwenie majqtkowe obejmuje r6wnieF wlerrytelno9cl pienigine. 
6. W czgSci A 09wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze9ci B za6 infonnacje niejawne 

dotycqce adresu zamieszkania skladajqcego 06wiadczenie oraz miejsca pdotenia 
nie~chomo9ci. 

la, niiej podpisany(a) Marek Bqbolski 
limbna i nazwisko on2 nalwirko rodowe) 

urodzony(a) : 25 marca 197%. w Serocku 
zatrudniony: U r q d  Miasta i Grniny w Serocku, 

Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacj i Inwestycji. 
(rniejae zalrudnienia,rtan~wirko lubfunkcjal 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici 
gospodarczej przez osoby pelnipce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzpdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  
posiadam wchodzpce w sklad maliehskiej wsp6lnoici majptkowej lub stanowiqce m6j majatek odrebny: 

1. 
Zasoby pienigine: 

- irodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: 58.094,62, 
-9rodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy, 
- papiery wartdciowe: Millenium TFI na kwote: 3.210,28 

11. 
1 Oom o powierzchni: Nie dotyczy m: o wartoici: ....................... tytul prawny: .............................. 

1. Mieszkanie o powierzchni: 93,50 m: o wartoici: 850.000 tytul prawny: Wsp6iwlasnoSt maliehska 

2 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy 
powierzchnia: ........................................................................................................................................................................ 
o wartofci: .............................................................................................................................................................................. 



rodzaj zabudowy: .................................................................................................................................................... 
tytut prawny: ........................................................................................................................................................... 
Z tego tytutu osiqgn$em(qtam) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokoici: ............................................. 

4. lnne nieruchomdci: powierzchnia: 

1) dz. nr ew. 21127,21132 obr. 02 m. Serock o pow. 2832mz 
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 m. Serock - powierzchnia: tgczna - 15.669 m2 
o wartoici: 1) 382.000 zt, 2) 2.115.000 zt. 

tytut prawny: 
1) wsp6twtasnoit matiehska, 
2) 112 wsp6twtasndci na zasadach wsp6lnoici ustawowej majqtkowej matze~iskiej. 

111. 
Posladam udzialy w spdkach handlowych - naleiy podat iiczbg i emltenta udziat6w: nie dotyczy 

~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ .......................... ~ ~ . .  

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

.................................................................................................................................................................................................. 
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udziat6w w spdce: .................................................................................. 

.............................................................. Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokdci: 

N. 
Posiadam akcje w spdkach handlowych - naleiy podak liwbg i emitenta akcji: 
34.883 akcje spdki ARGONAUT SpMka Akcyjna ..................................................................................................... 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni i  10% akcji w spdce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyuy 
v. 
Nabylem(am) (nabyt m6j mationek, z wylqczeniem mienla przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi?zk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyau w drodze 
przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabyda, od kogo: 

VI. 
1. Prowadze dziatalnogt gospodarug "(nalezy podat formg prawn* i przedmiot dziatalnolcl): nie dotyuy 
- .................................................................................................................................................... osobiicie 








