
Y:|ffi" skledairya ofwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdg sterannego i

zupelnego wypehienia katdej z rubrylc
2. Je1ehposzczeg6lne rubryki nie zmaJdu;q w konkretnym przypadlnr zostosowenia' nelety

wpisad t'nie doQrcz5r".

3. Osobe sktadaiq[ osri"ao.nie obowiqzene iest 9\reSfie 
przynaleinoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w -"i;k;*y"h, dochod6w i Ltowiryan do mailtku odrqbnego i mefqtku

obigtego maltefislq wsp6lnotcil maiqtkowq"

4. Ofwiadczenie o strnie maiqtkorrym iityt'y -"ietry w kraiu i ze qgnict'
5. Ofwiedczenie o sttnie maiqtkovrym oUe;mule r6w$eAwielzytetno5cipienigtnc

6. w czgfci A ofwladczenia ^*ri" 
.q'inf;rm8:ie iawne, w e95ci B ztf informacie

nieiawne dotyczqce adresu zemieszkrnia skladaiet"g" oswiadczenie oraz mieisce

polotenie nieruchomo$ci.

czqse I
iuilz*:podpisany(a1 , ........Grzegorz.Benedyw Gregorowicz. ...........'--'2 -(imiona i nazwisto oraznazvasko rodowe)

tuodzony(a) ...11.03.1956r""""""' w """Lubartowie""""""

przedsigbiorstwo Rob6t Drogowych s.A. Lubarthw, oddzial Migdzyrzec Podlasw' Dyrewor

Oddzialu,
Radny RadY Miasta Lubortdw

lmiejsce zatrudnienia, stanowisko lub^funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami *t"*y , dnia t marca 1990 r'L samorza1ae gminn,m pz'U' z

2001 r. Nr 142, por.isei otuz zzooz r. Nil3,wz.220, If 62,p2.558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. t27li Ni Zf +, poz. 1806),lf"aii" I a*' iqttej ustawy o5wiadczam' 2e posiadam

wchodzqge w skladma2eflrti.j *rpor"LsJi maj4tkowej lub stanowi4qe m6j maj4tek

odrgbny:

L
Zawby Pienig2ne:
- srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 262g46,19 zr. mar^enskawsp^lnoi, mai@kowa

- srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: """""nie dotycry"""

- papiery wartosciowe : ....1 akcia, bankowe papiery wartoiciowe"' malz' wsp6lnoi6 maiqtkawa"""

oSwraoczENrr MAJATKowE

radnego gminy

Lubartdw, dnia 27 kwietnia 2017 r'

na kwotg: ...........-.40000 zl

4



II.
l. Oo* o powierzchni: .. nie dotyczy m2, o wartosci: ..... t5rtul prawny; .-. nie dotyczy...""'

2. Mieszkanie o powierzchni: ..67... m2, o wartosci: ...280.000 zl..-.-....... qftul prawny:

....wlasnoit odrgbnei nieruchomoici(mal1ensfta wspfilnoit maiqtlwwa)"""""""

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gos@arstwa: ..... nie dotycry.........., powierzchnia: .. nie dotyczy"""

o warto6ci:

todnj zabudowY:

tytul prawny: ................

1'* 
*':'Y";::;:: 

:* ::* :-:::: : ::* : 
-*:::::

4.Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 1) dziatki gruntowe o pow. 0,1432 ha, 0,1622 ha, 0,0567 ha

2) garai o pow. 19,72 m2

o wartoSci: I) grunty-czgsci zwiqzane z lokalem mieszkal' wliczone w iego wartoit

2) 25 tys. zt.

tytul prawny : l) wspolwlasnoSt z udzialem 7615/134701 i udzialem 1/64 (mal.wsp'maiqtk)

2) wtasnoit (matzenska w spolnoflt mai qtlawo)

IIr.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych 

9s-6b pralvnVch lub

przedsigbiorco*, * ttOtych uczestniczqtakie osoby 'nalezy podac liczb'e i emitenta

udzial6w:
nie dotyczy

;d't ry ;; ;;;;;.kil ;;k' ;' ;; ;o;,;;il ;'ru'.;;
-. nie dotYczY

ztegotytutu osiqgn4tem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

,. .",*,* ;; ;;";;# K#;;- "*podac liczbg i emitenta udzial6w:

.. nie dotYcrY

Ztegotytutu osi4gnqlem(elarr) w roku ubiegtym dochod w wysoko$ci:

rv. 
"' " nie dotYczY"""

l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych zvdnalemgminnych os6b pravrnych lub

przedsigbio*6*, w ttOrych uczestnicz4 takie osoby - nalezY podad liczlog i emitenta akcji:



nie dotycry

akcje te stanowiq pakiet wigkszy Nz l0% akcji w spolce:

.. ,. nie dotYczY....-

Ztegorytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d wwysokoSci:

, ;;;; ;;. ;;;;,*;; ;,,:;:{;.; ;;** ; ;*;;; ;;;

1 akcia- emitent PkD S.A. Lubartdw..

i'* 
* :*:::#ilx:::::': ::* :*:::::::

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonelq zwyl4czljnrem mienia pzyrrE,leinegodo jego maj4tku

oarEinego) oa'SkarUu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

teryt"rii"i,go, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie,lt6re

pofuegao ,6y"i" w drodze pruetargu - nalezy poda6 opis mienia i datg nabyci4 od kogo:

.. nie dotycry

vI.
l. prowadzg dzialalno5d gospodarcz4 (nalezy podad formQ prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

.. nie dotYczY

- osobiScie . .. nie dotycrY......

- wsp6lnie z innymi osobami .. nie dotyczy

Ztegotytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci:

. .. nie dotYczY...'.'

Z. Z,asadzamdzialalnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pehromocnikiem takiej

dzialalnodci (nale2y poda6 formg prawrq i przedmiot dzialalno6ci):

nie dotyczy

- osobiScie .... .. nie dotYczY.-....

- wsp6lnie z innymi osobami .. nie dotyczy

Ztegotytulu osi4gnqlem(glarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

VII.
W sp6lkach handlowych $taz"ua,- siedziba sp6lki):

nie dotyczy



- jestem czlonkiem zaru4dtt (od kiedy): " nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): " nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): " nie dotyczy

Ztegoqrtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci:

.. nie dotYczY

VtIL

Inne dochody osi4gane z tlrtutu zatrudnienia lub innej dzialarnosci zarobkowej hh zaigg z

podaniem r.wot uzystiwanv chzka(dego tytufu: w malzeriskiei wsp'lnoici maiqtkowej

....2 tyt, zatrudnienia...' I 08498, I 5 21 "" "'

...umowy cyw ilnoprowne..' 2 2 000 21 " " " " " " "'

"ti"* 

mienia ruchomego o wartoSci powyzgj 10'0.09 ztotych (w.przypadku pojazd6w

mechanicznych nare2y poda6 markg,,ntirr ir-ot produkcj i)imarieisrra wsp^rnoit maiqtkowa

IoUo*iar*ia pienigzne o wartoSci powy2ej 10'000zlotych' w tym zaciqgnigte kredyty i

po,,czkior* **,r,,ki, na jakich ^;t duazietone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

idarzeniem, w jakiej wYsokoSci):

.. nie dotyczY

cz4sc B

Adres zamieszkania osoby skladaj 4cej oSwiadczenie:

Mt.j.- p.l"r*t. rt"*rh""r"sii *y*i."i*v.h w punkcie II czggci A (adres):

powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy( a),i|napodstawie art'233 $ I Kodeksu karnego za

ilil;;"f rawdy rru rr": tnie prawdy grio'l k*upozbawienia wolnodci'

...Lubart6w, 27 .04.2017 r. " " "
(miejscowoSd, data)

(lw*tn,futo*L(tq
/ $odPis) I


