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daiU Nieja^naOSWIADCZENIE MAJATKOWE
}c'Ku'"'" iradnego gminy
N>lU.jaa^.^-^^*^ ^^
„ ,Targowka, dnia 29.04.2019 r.
}% \(miejscowosc)
Uwaga:/^—J
1.Osoba sktadaj^ca oSwiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ..nie dotvczv".

3.Osoba sktadajcica oswiadczenie obowi^zana jest okreSlic przynaleznoSc poszczegoinych sktadnikow maj^tkowych, dochodAw i zobowicjzaii do maj^tku odr?bnego i maj^tku obj?tego matzehsk^ wspdlnoSci^ ma4.O^wiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5.O^wiadczenie o stanie majE^tkowym obejmuje rowniez wierzytelno^ci pieni^zne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^^ci B za informacje niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESCA
Ja, nizej podpisany(a), Tomasz Adam Rokita
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.10.1971 r. w Minsku Mazowieckim
Radny Gminy Mi^sk Mazowiecki
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w skiad matzehskiej wspolnosci
maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:
I.

Zasoby pieni?zne:
—srodki pieni?zne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
—Srodki pieni?zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
—papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwot?:
II.

1.Dom o powierzchni: 160 m2, o wartoSci: 600 tys.ztotych
tytut prawny: wspbiwtasnosc matzeiiska
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: tytut prawny: 3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: o wartosci: —

rodzaj zabudowy: —
tytut prawny: Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokoSci: 4.Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: dziatka o pow.720m kwadratowych
o wartoSci: 75 OOOzt
tytut prawny: wspotwtasnosc matzeiiska

LV

III.
1.Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi?biorcdw, w ktdrych uczestniczg takie osoby — naleZy podac liczb? i emitenta udziatdw:
nie dotyczy
udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziatdw w spdtce: —
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: 2.Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta udziatdw: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: IV.

1.Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi?biorcdw, w ktdrych uczestnicz^ takie osoby — naleZy podac liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spotce: Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: —
2.Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr?bnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podac opis mie
nia i dat nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1.Prowadz^ dziatalno^d gospodarcz^ (naleZy podad form prawn^ i przedmiot dziatalno^ci): nie dotyczy
—osobiscie —
—wspdlnie z innymi osobami —

Z tego tytutu osi^gn^tem(tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: —
2.Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
—osobiscie -

—wspdlnie z innymi osobami Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): —jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci: VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnodci zarobkowej lub zaj?d, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
dochody ze stosunku pracy 103 021,55zt
dochody z dziatalno^ci osobistej 18 818,20zt
dochody z innych zrddet 1 185,66zt
dochody z umdw cywilnoprawnych z tytutu petnienia funkcji radnego 5 320zt

IX.

Sktedniki mienia ruchomego o warto^ci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podad mark^, model i rok produkcji): Peugeot 207 r.prod.2010
X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartodci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostalty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt hipoteczny w
banku BPH na kwot? 90 000CHF; stan zadtuzenia na dziehwynosi 59591,22 CHF

Powyzsze o^wiadczenie sktadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Targowka 29.04.2019r.^ "
(miejscowosc, data)(podpis)

