OSWIADCZENIE MAJATTIOWE
radnego powiatu

Mirisk Mazowiecki. dnia 14.09.201ti r.
U'waga:

l.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obon'i4zana jest dr, zgodnego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubry'k.

2.

Je2eli poszczegdlne rubry'ki nie znajduj4 w konkretn5'm przypadku zastosowania, nalery
wpisad "nie doh,czy".

3.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okreslid przynale2noSd poszczeg6lnych
skladnikriw majqtkowych, dochod6w i zobowi4zaf do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkorv4.

z praw'd4o star':rln€go

4. OSrviadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku v' kraju i za granic4.
5. OSlviadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoScli pieniLg2rre.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje

nir:jawne

doffcz4ce adresu zamicszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejs,ca poloZerria
nieruchomoSci.

ciz4sc A
.la. niZe.i podpisany (a). Robert Henryk Grubek
( imiona i nazrviskcl oraz nirzwisko rodowe

)

ur,rdzony (a) 19.01 .1974 r. w Warszawie

Sekretarz FleLlinowa, Radn1,'Powiatu Minskiego

--

zal<oncz.enie kadencja2tJl,+ -1201i3

( rniejsce zatrudnienia. stanowisko lutr funkcja

)

po zapoznaniu sig :t przepisarni ustarvl' z dnia 5 czcnwca 1998 r. o samorz4d;zie powiatowl,m
(Dz. U. 22017 r. po:z:. 1868). zgodnic zarr.25c te.j ustawy oSwiadczam. ze posiaderm wr:hodz4ce w
sklad malzenskiej wr;polnoSci majqtkowej lub stanowiace moj maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigzne zgronradzone u,walucie polskie.i: 12600 zl ,'ma.j4tek odrgbny)

- Srodki pienigzne zglomadzorle u'rvalucie obce.i: nie dotl'czy

- papiery wartoSciowr:: nie dotyczl'

II.

l.

Dom o powierzchni : 195.02 In'" o warloSci: 350000.00 zl tytul prawny,: iakt notarialny
Repertorium A Nr 1380/2018 z dnia 25.05.2018 r. - n'lasnoSc - maj4tek odrElbny

2. Mie:;zkanie o po'uvierzchni: 46"86 mt. o wartosci: -174000.00 zl tytul prawr./: akt notari.alny
Repertcrrium A Nr 9j191/2012 z dnia 02.10.2012 r.

-

u'lasnosi - maj4tek odrgbny.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarst',rya: nie dotyczy . powierzchnia: ..........
rodztri zabudowy:

tytul prawny: ........
1' tego tytulu osi4E;n4lem (glam) w roku ubieulynr przych(rd i dochod w wlrsoko:;r;i: .........."
-1.

Innc nieruchomoSci:
powierzchnia: dzialka o po\\. 1373 nrr
o wartoSci: 150001t.00 zl

tytul prawny: akt notarialnl'Repcrtorium A Nr 1380/2018 z dnia25.05.2018

-

r.

wlasnoSi - maj4tek odrgbny

IIil.

1. Posiadam udzial'1 w sp6lkach handlori'1'ch z. udz.ialenL porviatowl'cli os<ib
pr;zedsicbiorc6w. rv lltorych uczestnicz4 takic osoby

nie dotl'czt

-

prarvnSzch lub
nalczr' 1roda6 liczbg i e,mitenta urdzial6rv:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszv ni'Z10o/o udzialow w,spolcc: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqtem (glam)n roku ubiegll'rr doch(rd w wysokoSci: nie clotyczl,
2. Posiadam udzialy rv innych sp6lkach handlor.r,ych nale21,' podai liczbg i emitenla uclz:iali,w:

nic

dot./c;zv

Ztego tytulu osi4gnElem w roku ubieglyrn dochod w,uysokoS:i: nie dotyczy'

IV.

l.

Posiadam akcje \\r sp6lkach handlowych z udzialcm porviatowych os<itr prarvnych lub
prz:edsiqrbiorc6w. w ktorych uczeslnicz4 takie osoby - nalezy podai liczbE i emitenr.il akcji:
nie, dotvczv

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy' ntL

l0o

akc.ii w' sp6lce: nie rlotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem (glam) w roku ubieglyrn doch6cl 11'v'ysokoSci: nie dotycz'ly
2. Posjadam akcje w innycli sp6lkach handlowych - naleZy podac li,;zbg i emitenta ak<ji:

ni,e

dotvozv

7. tego tlytulu osi4gnqlem

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy,

v,,

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek. z wvl4czcniem rnie ria przynalehnego ,Clo jel3o rna-i4tku
oclrgbnego) od Skarbu Paf stu'a. inne.l panstwolve.j osoby' prarvne.i, jednoste,k sarnorzq.du
tenytorialnego, ich z,uviqzk6w, kornunalnej osobl' praw'nej lub zw'i4zku metropolila;:ne13o nastgpuj4ce
mienie. kt6re podlegalo zbyciu u, drodze przetargu nalezy podac opis mrienia i datg nabycia, od
kogo : rrie dotyczy

vl.
l.

Prowadzg dzialalrroSi gospodarcz4 (nale2y podac fbrnrg
nie doty'czy
- osobiScie: nie dc,tvczv

prerrw'nE

i przedmiot dzialalnoSci)

:

- wsp6lnie z innyrni osobanri: nie doty'cz1
ZteE;o tytuiu osi4gnqlem (glam)

u'roku r"rbiegll,m przychcidl idoch6d w w'ysokorici:

ni,e

dotyczl'

2. Zarz,r4dzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub.jcstem przedstawicielem. pelnomocnilliem lakie|
dzialalnoSci (nale:iy podai firrnrE prawn4 i przedmiot dzialailnoSci): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innynri osobami: nie dotyczl'
ZIep:o tytulu osi4plnqlem (glarn) r,r'roku ubiegl.vm dochcid

v,',

wysokoSci: nie dotllcz'v

VII.
W sptrlkach handlo'wych (nazwa" sicdziba spolki ): nie clotl'czy

-

jestenr czlonlkiem zarz4du ( od kiedy

-

jestem czlonlkiem rady nadzorczej (od kicdy): Irie dotyczy

-

jestern czlonlkiern komisji rew'iz,vjnej (od kiedy ): nie d,otyczl

.):

nie do11'czl

Ltego tytulu osiqrgn4leni (glanr) w roku ubieglym dochod ,w wysokoSci: nie dolrcz:y

VIII.
InLne dochody osiqLgane z tytulr,r zatrudnienia lLrb inne.i dzialalnoSci zarobl<ovrej
z podaniem kwot Lrzyskiwanych z ka2dego t1'tLrlu:
1 t8l8l',58 zl z ty'trLrlu wynagrodzenia u, Ltrzedzie Mie.iskinr w Halinorvie,
I 6834.86 zl - dieta radnego.
3(100.00 zl - cz,Ionekzarz:4du^
i:i000.u0 zl - darowizna.
I

lub

zajqc,

)(.

Sliladniki mienia ruchomego o wartoSci

nrechanicznych

marki - Jaguar XI:, rok produkcji: 2015
Kawasalii F,R. rok produkcji 2010

sarnocl'rod osobowy

motocykl

-

pow,y'Ze.j l0 0()0 zlotych (w przl,padku prtjazd,ow
naleZy' podai nrarkg. model i
rok produkijii ):

x,,
Z<tbow'iqzania pieniq:Zne o wartosci powy2e'i 10 000 zlotvch. w tym zaci4grrigte kredyty, i p62yc;zki
oraz warunki. na jal<ich zostaly udzielone (rvobec kogo. u' z:wi4zku z jakirn zdarzeriem. .w jakiej
w1'sokoSci):

urnowa zlotowego mieszkaniowego kredy'tu budowlano-hipotecznego 27537.85 zl

Btrnk Pekao SA. umowa z dnia 22.03.2004 r.
unlowa kredytu * 2622t11 .3 1 zl Deutsche Bank" umo\\,,a z. dnia. l 6.1 0.20 12 r.
unrowa kredytu - 75,15.40 zl Deulsche Bank. umowa z. tlnia 231.05.1919 t..

Swiadorny (a), iz ua podstawie art.233 $
wolnoSci'
za podanie nieprawdy lr-rb zatajenie prar.vdy grozi kara pozbawienia
Porv-v:Zsze oSwiadczenie, sllladatlr
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