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oswrADCZENrE MAJATKOWE
radneqo Dowiatu

Mirisk Mazowiecki, dnia 26.04.2018 r,
Uwaga:

1,

Osoba sktradai4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego
i zupelnego wypelnienia kthdej z rubryk.

2'

Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisad "nie dotvczy".

3.

osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreslid prrynale2nosd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku

z

prawd4, starannego

objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienig2nre.
6. w czg5ci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zas informacje

niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca poloienia

nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, niZej podpisany (a), Robert Henryk Grubek
( imiona

urodzony (a) 1.9.01.1974 r. w Warszawie

Sekretarz Halinowa, Radny Powiatu

i

nazwisko oraz nazwisko rodowe )

Miiskiego

-

kadencja2}l4 -2018

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fi.rnkcja )

po zapoznan\t sig z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz.U.22017 r. poz. 1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6inoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Tacnhrr nicniptna.

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 36800 zl (maj4tek odrgbny)

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nte dotyczy

- papiery warto3ciowe: nie dotyczy
na kwotg:

il.
1. Dom o powierzchni : 195,02 m2, o wartodci: 350000,00 z1 tyh:r prawny:
akt notariarny
Repertorium A Nr 809/2008 z dnia 14.03.200g r. - wsp6hvlasnodi 1/2

2' Mieszkanie o powierzchni: 46,s6 n], o wartosci: 374000,00 zl gt./- prawny: akt notarialny
Repertorium A Nr 9591/2012 z dnia 02.10.2012 r. wlasnodi - maj4tek-odrgtny.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,powierzchnia:
o \ryanoscl:

tytul prawny:
Z tego tytulu osi4gn4lem (91am) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokodci:
4. kure nieruchomodci:
powierzchnia: dzialka o pow. 1373 m2
o warto5ci: 150000,00 z]

;;i"hy ilil;,t,'";il ;oilffi ; ;;t; i;.0ffi0;;.
ryfi;;;;.k
wsp6hdasnod6 i/2

-

IIL
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych udzialem powiatowych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby nale2y podai liczbg i emitenta
;dzial6w:
nie dotyczy

z

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz

10%o

udziil6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn4lem (glam) w roku ubiegtFn doch6d w wysokodci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych
nie dotyczy

-

nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

Z tego tltulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach haadlowych
udzialem powiatowych os6b prarurych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestricz4 takie osoby nalezy podai liczbg i emitenta
akcji:
nie dotvczv

1.

z

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

Z tego

ftulu

osi 4gn?lem (glam)

nlz I0% akcji w sp6lce: nie dotyczy
w roku ubiegt5'rn doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych nalely podai liczbg emitenta akcji:
nie dotyczy
Z tego t1tulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy ..........

-

i

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienta przynaleznego do jego mai4tku
odrgbnego) od skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostet -samoiz4du
terytoria.lnego, tch zviav,k6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitamego nastgpuj4ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nare|y podai opis mienia i daiE nabycia, od
kogo : nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialaino36 gospodarcz4 (nale2y

podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci)

:

nie dotyczy
- osobi5cie: nie dotyczy
- wsp6lnie z irurymi osobami: nie dotyczy

Z tego tyfulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci: nie dotyczy
2. zarz4dzam dzialalnosci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialaJno$ci): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy
- wsp6lnie z iruryrni osobami: nie dotyczy

Z tego t1'tulu osi4gn4lem (gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodcil nie dotyczy

\1L
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki ): nie dotyozy
jestem czlonkiem zarz4dl (od kiedy nie dotyczy
):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane

z tlivtu

zatrudnienia

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu:

lub innej

dzialalnoSci zarobkowej

ltfu

zajg6,

zl z tt/tuht .vqvnagrodzenia w rJrzqdzie Miejskim w Haiinowie,
!61?89 :59 16104,84 ztr - dieta radnego,
4800,00
czlonek zarz4du,
600,00 zl - irne ir5clla.

zl-

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

mechanicznych

nale2y

samoch6d osobowy marki
samoch6d osobowy marki

motocykl

-

-

o

wartosci powyzej 10 000 zlotych
podai markg, model i

Jaguar XE, rok produkcii: 2015

(w

przypadku pojazd6w

rok produkcji

):

Volkswagen New Beetll, rok produkcji 2011
Kawasaki ER, rok produkcii 2010

x.
zobowi?zania pienig2ne o waxtosci pgwyzej 10 000 zrotych, w tym zaciqgnigte kredy,ty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiryku z jakim' zdNzeuem,-w jakiej
wysokoSci):

umowa zlotowego mieszkaniowego kredltu

budowlano-hipo tecznego
Bank Pekao SA, umowa z dnia 22.03.2004 r.
umowa kredytu - 271569,05 zl Deutsche Bank, umowa z d.nia 16.10.2012 r.

-

2g692,17 zl
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