
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ,.nie
dotvczv".

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skfadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafr do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mat2efskq
wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B zaS informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skNadaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca poNo2enia nieruchomo5ci.

czEse A

Ja, niiej podpisany(a), Grzeqorz Wyszogrodzki
""""""""'(ifi i;;;'i';;tilisii;'o:;;;';:;;;;;i;to'64;il;;j"'

urodzony(a) 16.09 .1966r. w Warszawie

oSwrADczEN rE MAJATKoWE
radnego gminy

Mirlsk Mazowiecki , dnia 29-04-20L4 r"

[iiEi#;;tila;6i;;";6;6ilisk; iJ6i;;i6Fl "'"'

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142,
poz. 1591 otazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, poz 558, Nr 1'13, po2.984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz.
1806), zgodnie z aft.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzehskiej wsp6lno6ci
majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

t.

hobyptienrqrrc:

-Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie doryczy

- papiery wartoSciowe: n ie doryczy

na kwotq:
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il.

1. Dom o powiezchni:
.1.9.9... m ', o waftosci: .?p.9.Iy-e...=.1...w...-!.r.+.1:,91.?...p_p_q..o_Hy....

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 35 m 2, 
o wartoSci: 125 tys. z1 nabyt e w 20g2r .

tytur prawny: ..1,f.1....13j;, .....:,!.?::.:.L:..:.:....y_*_t:_i:gflT_o_ 1o r-okaru-ma j arek odrebny

3. Gospodarstwo rolne:

r odzal g os pod a rstwa : ..n i,e.,,gSIX.g.f.y.....

o wartoSci:

rodzqzabudowy: 
.....

tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomo5ci:
powierzchnia: d.4iaLka budowt ana t?g?_ ry? nqbyta w 2oo2r. na d,zialce

, powierzchnia:

;r*i..9pJ.9....F.*.q.,.-q,.o'*'.i1l-E.r.*l:.9.*.s.'h.s-4,p..ryy...gyr*_e*+.?.*y....y..p't**.hgrs_l:.].:1
o wartoSci: r2o tvs. zL

D I r, r,, \ t,,., t,..fr.. t.. | | |

tytul prawny: 
..e.l.J....1,.g.I.*,r*.?--r.lly;...**t.+.f.:-h....g-4.r.p.,g,*y.

il1.

1. Posiadam udzialy w sp6Nkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - nale?y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 1Qo/o udzial6w w sp6lce:

zii;iii;;'d;;fi;fi;iliilj'liiji"id;;;f;f;;;
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotvezv

Ztego tytulu osiqgnqfem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

M.
1 . Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:
ni a Aal-rrazrrlrfv svLye4y
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akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji:
n16 ddt\fda\f

V.

M.

1. Prowadzq dzialalno6d gospodarczq (nale2y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotvczv

-osobiScie:

-wsp6lnie z innymi osobami:

Z tego tytufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziaNalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nalezy poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy
-osobiScie.

-wspolnie z innymi osobami:
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vil.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nt_e ootvczv
-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

DC

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Mil.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

,..-t+Ji]g.ry.?....9....p.r.1se.:....g.Lnre,7tyn...11*,ei..e.l:.i.p.. ..N,r.,..,?.--..,,1.9.7,.9!".9.t..?]....21

',:'P'T.29,9',''w',''B9g'?*,9''''li?'ir'9,IP,7,?'J,','Eps*9r,+,?'I*+,'',H.*,g,nz.'e,l,1.gnsJ.,l
-dietaradnego4e'9x'.'9'g'y.*'3'9'H''''q{+'*'F.h*9g'9''''f'r.9-g*i9''''7,?,.,p'l'

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji): samoch6d. osobowy crrRoEN c5

Zobowiqzania pienigzne o warto5ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki

orazwarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuzjakimzdazeniem, w jakiej
wySokoSCi)' Kredyt mieszkaniowy PKO SA w wysoko,Sci l2Otys.z! sdzieJ-ony na lgl-at

..99,,..ep*.e..t-y....p.eze..?.8.?.Lp'.shs.L*,99.:-9y..s-".'=__l

,,Kss9v*..,.he.nF,t*sp...c-xi,nv-...ry,.,,8,s9,,,pp....v.,".vvs. g.Ee.n,s*...,].9...,ry..u-.:.....r.r..,y9.=.i,s.r.s.rx....rg.,.!....rerg-......

,.9e,..,qp*.*.F.y....p-e;p:S.?.4-9....s,1r.9,*.9'. .?.2...8y;..2..,lIpIxs"D,...,,.
Kredvt k NvWPKOBPw .E.q$q_+ _1-9 tys. zL udziel-ony na 3 tata

X
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Powy2sze oswiadczenie skladam swiadomy(a) , i2napodstawie afi,, 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdylub zataj eni e prawdy gr ozi kanpo zb awienia wo lnoSci.

.,,,Y**p,.h,..Y,s,le.y,+.?,e,ki'3P,.t.g3.:39}*n.^.
(miejscowoS6, data)
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