
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego powiatu

Mifsk Mazowiecki, dnia 28.04.2014 r.

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad t'nie dofvczv".

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i malait<u
objgtego malierisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju izagranicq.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6- W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

cz4sc A

Ia,ni?ej podpisany (a), Robert Henryk Grubek
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a) 1 9.01. 19J 4 r. w Warszawie

Radny Powiatu Miriskiego - IV kadencji

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, por. 679, z I99gr.
Nr 113, poz.7l5iMr162,poz. 1126,zl999r. Nr49, poz.4g3,z2000r.Nri6, poz.306o.;1z
z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 7806) oruz, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2007r. Nr 142, poz.759r oraz z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 55g, Nr 1 13,
po2.984, Nr 153, poz.l277 i Nr 214, po2.1806), zgodnie z arl'. 24h tej ustawy oswiadczam,
ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci majEtkowej lub sianowiace m6j maj4tek
odrgbny:

I.

Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w'walucie polskiej: 39000,00 zl (majiltekodrgbny)



- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

. na kwotg:

II.

1. Dom o powierzchm : 795,02 m', o wartoSci: 300000,00 zl
Repetytorium A Nr 809/2008 z dnia 14.03.2008 r. - wsp6lwlasnosd

2. Mieszkanie o powierzchni: 43,19 ffi2, o wartor{ci: 374000,00
Repertorium A Nr 959112012 z dnia02.10.2012 r. - wlasnoS6.

tytul prawny: akt notarialny
t/2

zl tyfil prawry: akt notarialny

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
o wartoSci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ..............
ztego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym przychod.i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: dzialkao pow. 1373 m2

o wartoSci: 150000.00 zl

tytul prawny: akt notarialny Repertorium A Nr 809/2009 z dnia 14.03.200g r.
- wsp6lwlasnoSi 1/2

IIr.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalely podai hczbg i emitenta tdzialdw:
nie dotyczy

udziaty te stanowi4 ;;ki; *'ek. :;; ;;; i o;;;;i;il; ; ili;;; il jil;
Ztego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale|y poda6 liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0%o akcji w sp6lce:
nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d

nie dotyczy

w wysokoSci: nie dotyczy



V.

VI.

1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz4' @alezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci) :
nie dotyczy
- osobiScie: nie dotyczy

il;i;i; ;;;;i;i ;;;f"_i, 
"j. a",v. zy

Ztego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2' ZavEdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale|y podai fo*g prawn4 i przedmiot dzialalnoSci;: nie dotyczy
"""";': .':""":"":""""'- osoDtscle: nle dotyczy

6;i;i; ; ;;;;-i ;;; ;;. ;;:;;;,;;

Ztego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vII.

1. w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki ): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du ( od kiedy ): nie dotyczy

:*; ;;i;"kil ffi il;;;;,": i"j r.i.j;j, ;t; il;'.y
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): nie dotyczy

z'"e' iii";;t;;;;i; i;il; ;,"k, ;;;;ry- ffilJ ; *y;;;;;i, ;; ;;;;;;
2. W sp6ldzielniach :

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzydu (od kiedy): nie dotyczy



- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): nie dotyczy

- jestem czronkiem ililji;i;ij;;j i;; ki;;i, ;;. ;":;;;;;';
ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3 . W fundacj ach prowad zycy ch dzialalno Si go spodarcz4:
nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaruEdu(od kiedy): nie dotyczy

j;#;;iili; ;,y " a',.,:"i"ii; ildj; ;t; ;;,;;;
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): nie dotyczy

z 
"g"',v*r" 

;;t4ili;-iii"-l * -r." il;;y* ;;;h;d ; -;;k;;;i, ;; ;; ;;y' ;;;

dzialalnolci zarobkowej lub zajE6,

w Halinowie,

VIII.

68,57 - inny doch6d.

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6wmechanicznych nale?y podai markg, model i rok' -produkcji 
):samoch6d osobowy marki OPEL ASTRA III, rok produkcji: 2009

X.

ZobowiTzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniqtekredyty i po2yczki
oraz warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku z jakim' zdarzeniim,'* j*i".;
wysokoSci):

ymowa zlotowego mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego 36324,02 zl
Bank Pekao SA, umowa z dnia22.03.2004 r.
umowa kredytu - 314000,00 zl Deutsche Bank, umowa z dnia 16.10.2012 r.



Powyzsze oswiadczenie skladam $wiadomy (a), iz na podstaw ie afi.233 $ 1 Kodeksu kamegoza p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy g, ori'ku, up ozbawi eni a wo lno sci.

,*{ o; 4r4 rru,,?./r" /l:g / Z;/ /o
( miejscowoSC, data)

I 
NiewlaSciwe skreSli6,

wie w zakresie produkcji roSlinlej i zwierzEcej,

zkaniowych.


