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oswnDczENtE MAJATKOWE
radnego gminy

.$i.'i$I$ r-

Lubartow, dnia 26 maja 2A20 r..

Uwaga: P,LY ry*-(}
1. Osoba- 5 iadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisaG "nie dotyczy".
Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 pnynaleino66 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego
matiefi sk4 wsp6lno5ciq majqtkowq.
O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotycry majqtku w kraiu i za granicq.
O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuJe r6wniei wierzlilelno$ci pienigine.
W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz mieisca poloienia
nieruchomo5ei.

czEse A
Ja, ni2ej podpisany(a), Gruegon Benedykt Gregorowicz,

(imiona i naanvisko oraz naaarisko rodowe)
urodzony(a) 11.03.1956 r. w Lubartowie

Pnedsigbiorstwo Robit Drogowych S.A. Lubart6w, Oddzial Migdzyrzec Podlaski, DyreWor Oddzialu,
Przewod niczqcy Rady Miasta Lubaftdw

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mat2eiskiej
wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 238276 zf., fundusze inwestycyjne: 50980 zl. -

m ahe fi ska wsp6 I noSC m ajqtkow a

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ..........nie dotyczy.......

- papierywarto6ciowe; ...........nie dotyczy....... ...............!...

na kwotg:

il.
1. Dom o powierzchni ....120...... h2, o warto6ci: ..29OOOO (w budowie stan na 31.12.2019 r.)....... tytul

prawny: dhsnoSi (mal2ehska wsp6l no56 majqtkowa)

2. Mieszkanie o powierzchni: ..67... m2, o warto$ci: ....270000.2t.......... tytul prawny: wlasnofiC odrqbnej

nieruchomoSci (matilefiska wsp6lnos,d majqtkowa)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: .....nie dotyc2y.........., powierzchnia: ......nie dotyc2y................

o warto6ci:

rodzaj zabudowy:



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

i ::: :i:: :::::::: 1* : 1: ::::ffiH ::t:::: : 

* 
: :::::::::

4. lnne nieruchomo6ci:

powierzchnia: 1) dziaki gruntowe o Ww.0,1432 ha,0,1622 ha,0,0567 ha,

2) gara? o Nw. 19,72 m2

3) dziaka gruntowa o Ww. 0,0293 ha

o warto6ci: 1) grunty-czg$ci anrriqzane z lokalem mieszkalnym wliczone w jego waftoSf

2) 25000 zt.

3) dzialka zvviqzana z domem w budowie wliczona w jego wadoS€

tytul prawny: 1) wsp6lyvl'asnoid z udzialem 7615/134701 i udziatem 1/M (mal.wsp6l.majqk.),

2) wlasno$A (mahertska wsfilno$A majqtkowa)

3) MasnoSC (mal2efiska wsp6/no$C majqtkowa)

m.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnyah os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

::""* ::::::::: ::'ffi?It::i,::l r::: ::::: :"'* :::::::
udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210olo udzial6w w sp6lce: ............nie dotyczy.......

Z tego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wyrsoko6ci:

............nie dotyczy.......

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbg i emitenta udzial6w:
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1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w, w
kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy.

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o akcjiw sp6be:

; ia; wil ;i.;;il;;(e,#il [?f:r':"il ;ilil ; ;t;;[;ili;
nie dotyczy. ....::........

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

...........1 akcja - emitent PRD S.A. Lubaft6w....

Zlego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ............... nie dotyczy.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia idatq nabycia, od kogo:



vt.
1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczq (nalezy podad formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

nie dotyczy

- osobiScie . nie dotyczy

- wsp6lnie z innymiosobami nie dotyczy.

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6ci:

.... nie dotyczy.......

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy.

- osobi6cie nie dotyczy.

- wsp6lnie z innymiosobami .....nie dotyczy.......
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vil.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

......... nie dotyczy.......

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... nie do$c2y.......

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

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: objete mal2. wsp6lnoSciE majqtkowq

.z tytulu zatrudnienia 166.707.85 zl. brutto

.umowy cywilnoprawne 34.000 zl. brutto

.dieta radnego 9.21 B zt,

lx.
Skladnlki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):

...........Toyota Y art s 20 1 7 ... mal2. wsp6l noSC m aiqtkowa.. . . .. .. . ...

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w arviqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): ............nie dotyczy.......



czqsc B

Adrys zam ieszkania osoby skladajacej o6wiadczenie:

i

Miejsce polozenia nieruchorhosciwvmienionvch w punkcie ll czgsciA (adresf __

Powyzsze oSwiadczenie s
nieprawdy lu b zatajen ie

am Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 g 1 Kodeksu kamego za podanie
y grozi kara pozbawienia wolno6ci.

C^rr *l4^n v w\"'"t'
4 a..il.......r.............. o roof ev (PodPis) I

....Lubartow, .26.0 5.2020 r.......,
(miejscowoSc, data)


