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IWODNI AD}OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminY

wedlug stanu na dzie6 31.12'2020 r.

(mlejscowoia)

Bliiyn, dnia 27.O .zOzLt.

)k wski

Uwaga:
t. osoba skladailca oSwiadczenie obowiqzana iest do z8odneSo z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad

,,nie dotvczv",
r. osoba skladajEca oiwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleinos6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzai do ma.iEtku odrqbnego i majqtku oblqtego

malieriskq wsp6lnoiciq maiqtkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowYm dotYczy maiqtku w kra.iu iza granicq'

5.o6wiadczenieostaniemaj4tkowymobejmujer6wnieiwierzytelnoicipieniqine.
5. W czqici A o6wiadczenia zawarte sq informacje iawne, w czq6ci B za5 informacie nieiawne

dotyczqce adresu zamieszkania sklada,iqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia

nieruchomoici.

czEsa A

Ja, ni2ej pod pisan ylal,.........Monika Gruszczyrtska z tlomu Berus"" " ""'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...........2 maia 1977....-....w....................... Skor|ysku - Komiennei " " " " """"""""'
zatrudniona w Urzgdzie Miasto Skariyska-Kamiennei, na slanowisku inspektor w ll/ydziale

Rozwoju i Planowania Przestrzennego , Radna Rady Gminy Bli|yn"" '

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcia)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz' U z 2017

r. poz. 1s75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej

wsp6lno6ci majEtkowe.j lub stanowiEce m6j majqtek odrqbny:

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej: rochunek oszczqdzom 27 769,85 zl + rochunek

ROR 38 640,28 zl wsp6lwlasnoii molieisko

- 5rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcei: nie dotyczy '

i[r1.rr,ta

- papiery wartoiciowe'. nie dotyczy...

na kwotq: nie dotYczY-.........



tytul prawny: akt notarialny Repertorium A 5004/2018 - wlasnoif

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotYczy o wa rt oici nie dotyczy""

[.
1. Dom o powierzchni

tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospoda rstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......

o warto6ci: ...nie dotvczv...

765 m2, o warto6ci: 150 O00,00 zt .,

....nie dotyczy, powierzchnia : -.....nie dotyczy...

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: 0,65 ho....

o warto6ci: 20 000, 00 zl

tytul prawny: akt notarialny Repertorium A 5004/2018 - wlasnoif

r.

1. Posiadam udziatY sp6lkach handlowych z udzialem gmlnnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podat liczbq i emitenta udzialow

.....nie dotyczy..

udziaty te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w spolce: '""nie dotyczy'

; ;;;;; ;;,;i; ; ;;;il il;;;; ;;;i;;il- ;,,"., 0"a., riczbq i emitenta udziardw

.nie dotyczy.....

rodzaj zabudowy: .......nie dotyczy...

tytul prawny: nie dotYczY ... .......

Ztego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy

lv.
l.Posiadamakcjewsp6lkachhandlowychzudzialemgminnychos6bprawnychlubprzedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:

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

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcii w sp6lce: nre dotyczy" """" "'

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokotcil nie dotyczy

2.Posiadamakcjewinnychsp6lkachhandlowych-nale2ypodatliczbqiemitentaakcji:.'.....,..

[\i,\^,u

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: aie

Z tego tytutu osiEgnqlem(qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoeci. ""nie dotyczy'

Z tego tytulu osiqgnqtem(qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoicii nie dotyczy"'
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majatku

odrqbnego) od skarbu Paristwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujece

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datQ nabycia, od

kogo'. nie dotyczy

vt.
1. prowadzq dzialalnosi gospodarczq (nale2y podai forme prawnq i przedmiot dzialalno6ci)

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy........

z tego tytutu osiqgnqlem (qla m) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub iestem przedstawicielem pelnomocnikiem

dzialalno5ci (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy '

ta kiej

- osobiicie nie dotyczy....

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lkil: .. .nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedyl: nie dotyczy..

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

- jestem cztonkiem komis.ii rewizy.inej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam ) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy '

v t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: zo okres od 07.07.2020 toku do 37.72.2020 roku dochdd

brutto 2 tytulu wynogrodzenio 20 pruce wyni^st 53 638,37 zl, doch6d z tytulu diety rudnego

9945,(N zl
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... wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoaci nie dotyczy """
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tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000

mechanicznych nale2y podai markq, model irok produkcji):........

ztotych (w przypadku pojazd6w

Chrysler Town ond country rok prod 2^O7-wortoii 12 000,00 zl 'wsp6lwlasnoid maliefiska

Opel Astro rok prod 2077- wdftoie 40 NN,(N zl-wsP6lwlasnoii molieisko

x.
zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powyzej 10 oo0 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z.iakim zdarzeniem, w.iakiej wysoko6ci):

Z DYPRZIWODN
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Powyisze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art' 233 E l Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci'

gliiyn, dn.27 .O4.202L
(miejscowoia, data)
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