
or?r,o 4.otr'bSt
Dokonaro analizy

srii*. o& f.,c ,oLD
Y

oSwrloczruE E

Jc
radnego gminy

wedlug stanu na dzieh 31.12.2019 r.
)

Bliiyn, dnia 24. 019r.
(miejscowoia)

Uwaga:
1, Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana,iest do zgodnego z prawda, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg5lne rubryki nie znajdulq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6

,,nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiEzana iest okreSlid przynaleino(i poszczegrilnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzai do majqtku odrqbnego imajqtku obiqtego

malieriskq wsp6lno5ciE majqtkowE.
4. Oiwiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obeimuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.

6. W czq(ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje iawne, w czq5ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladaiqcego o(wiadczenie oraz mieisca poloienia

nieruchomoici,

czqSe A

Ja, nizej pod pisa n y(a),.........Moniko Gruszczl'tiska z domu Berus.......... ..

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...........2 ntaja 1977.........w....................... Skori,skrt - Ktntiennei.......

zotr,ulniona yl, [7xgtfue Miustu Sktriysko-Kuntiennej' ,ra slanotoisku inspektor x' llltdzinle
Rozwoju i Plonotr' rria Przeslrze nego , Ratlna Rrdy Gniny Bli|ytt... ..

(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy olwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad mal2edskiej

wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiqce mdj majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pien iq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: rachunek oszczqdzam 21434,97 zl + rochunek

RoR 6 28j,70 zl wspdlwlosnoit matieisko

- (rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcel'. nie dotyczy
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1. Dom o powierzchni: 765 m2, o wartoSci: 150 000,00 zt ...

tytul prawny: akt notarialny Repertorium A 5004/2018 ' wlasnoSa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy o wa rtoici: nie dotyczy.

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospoda rstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...............nie dofyczy, powierzchnia'. ......nie dotyc2y...........

o wartoici: ...nie dotyczy.......

rodzaj zabudowy: .......nie dotyczY...

tytul prawny: nie dotvczY..........

Z tego tytulu osiqgnqtem(qta m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci nie dotyczy

4. lnne nieruchomo(ci:
powierzchnia: 0,65 ha......

o warto:ici: 20 000,00 21..,

tytul prawny: akt notarialny RePertorium A 5004/2018 - wlasnoid.

t.

1. Posiadam udzialY sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorcow, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w

nie dotyczy..

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w spolce: .... nie dotyczy '

tv.

1. posiadam akcie w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorcow,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podat liczbq i emitenta akcji:

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

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w spolce: ..... nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbe i emitenta akc.ii:

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

tlb*,rnl,4-

Z te8o tytutu osiqgnqlem (qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoici nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokotci: ....nie dotyczy""

z tego tytulu osiqgnqlem (qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoici nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqiem(qta m) w roku ubieglym doch6d w wysokoici nie dotyczy...-
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1. Prowadzq dzialalno5t gospodarczE (naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalno(ci)

- osobiScie nre do tycly......... ... ... ..... -

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

- osobiicie nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqgnqlem (qta m) w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

vI.
W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lkil: ....nie dotyczy..

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedyl: nie dotyczy

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

- jestem cztonkiem komisji rewizyinej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytutu osiqgnqlem(qtam)w roku ubiegtym doch6d w wysokoAci: nie dotyczy

v .

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

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: zo okrcs od 07.07.2079 roku do 37.72.2019 roku doch6d

brutto z tytulu wynagrodzenia za pracq wyniisl 56 330,72 zl, doch6d z tytulu diety rddnego

9515,53 zt
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Nabylem(am) (nabyl m6.i mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrebnego) od Skarbu Padstwa, innei paistwowej osoby prawne.i, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej Iub zwiqzku metropolita lnego nastqpu.iEce

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

Z tego tytulu osiqgnqtem(qla m) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoici nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dziaialnoSci (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalno!ci\: nie dotycly..... ....... . .......... . ... ....
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiei 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podat markq, model irok produkcji):

Chrysler Town ond country rok prod 2007-wartoii 13 000,00 zl wsp6lwlasnoii mahertsko

x.

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniete kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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Powyisze o(wiadczenie sktadam iwiadomy(a), i2 na podstawle art. 233 S l Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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