
........... Serock, dnia 26.04.2018r 
(miejscowoft) 

~SWIADUENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba skhdajqca oLwiaduenie obowqzana jest do zgodnego z p r a w d ~  starannego 
i zupetnego wypelnienia kaidej z rubryk. 

2. Jeieli poszueg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy 
wpisae .nie dotvuv". 

3. Osoba sktadajqca dwiadczenie obowiqzana jest okre4lit przynaleinoit poszueg6lnych 
sktadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku 
objeego malieliskq wsp6lnoiciq majqtkow. 

4. (Xwiaduenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za graniq. 
5. OLwiaduenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniei wienytelnoLci pienigine. 
6. W u@cl A ohladuenia zawarte sq informacje jawne, w u e c i  B zag informacje niejawne 

dotycqce adresu zamieszkania skladajqcego 09wiaduenie oraz miejsca potoienla 
nleruchomdci. 

Ja, niiej podpisany(a), 

Mariusz Rosihski ................................................................... 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 05.06.1971r. w Nowym Dworze Mazowieckim 

Szkota Podstawowa im. Mikolaja Kopernika w Serocku .................................................................. 
Radny Rady Miejskiej w Serocku ......................................................................................... 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (D2.U. z 
2013 r. poz. 594 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadaam, i e  posiadam wchodzgce 
w skiad maiieriskiej wspolnoici majqtkowej lub stanowiqce moj majgtek odrqbny: 

I. 
Zasoby pienieine: 

................................................... - frodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: 121 463,64 d 



- irodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: 47428 CHF ........................................... 

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

............................................................................. - papiery wartoiciowe: nie dotyuy 

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

II. 
1. Dom o powierzchni: nie dotyuy .......... o wartoici: nie dotyczy .......................................... 

tytul prawny: nie dotyuy ..................................................................................................... 

................... 2. Mieszkanie o powierzchni: ... 111,09 m2, o wartoici: 600.000,W zl 

tytut prawny: wsp6lnoJC ustawowa majqtkowa matieriska Akt Notarialny Repertorium A nr 

1271/2008 ;Ksiega Wieczyda nr WAlL/00006858/4 .............................................. 

3. Gospodarstwo rolne: 

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

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

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

rodzaj zabudowy: nie dotyuy ......................................................................................................... 

tytul prawny: nie dotyczy ........................................................................................................... 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: 

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

4. lnne nieruchomoici: 

nie dotyay .......................................................................................................................................... 

o wartoici: nie dotyuy ................................................................................................. 

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










