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05WIADCZENIE MAJI\TKOWE 
radnego gminy 

Goszczyce Poswit:tne dnia 17.12.2018 r. 
(miejscowosc) 

1. Osoba sk'adajClca oswiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdC}, starannego i zupefnego wype'nienia kazdej 
z rubryk. 

2. Jezeli poszczeg61ne rubrykl nle znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac .. nie dotyczy". 
3. Osoba skladajilca oswiadczenie obowlilzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skladnik6w majCJ:tkowych, 

dochod6w i lobowi~lari do maJ~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego malierisk~ wsp6lnoscl~ maj~tkow~. 
4. Oswiadczenie 0 stanie majCJ:tkowym dotyczy majCltku w kraju I za granlc". 
5. Oswiadczenie 0 stanle majCltkowym obejmuje r6wniei wlerzytelnosci pienif:ine. 

6. W czt:sci A oswiadczenia zawarte sCI informacje jawne, w czt:sci B zas informacje nlejawne dotyczClce adresu 
zamieszkania skladajClcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

Ja, niiej podpisany(a), 51awomir Piotr Goslczycki 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.05.1970r. w Ciechanowie 
Emeryt. Przewodnicz'lcy Rady Gminy Baboszewo . 

.... ....... .... .... ................. .......................................... ........... ................. .. ... ........... ........ .. .... ............ .... ............... .... ..... ..... .. .... . , 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapozna niu sit: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. pOZ. 
1875), zgod nie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodz'lce w sklad malierlskiej wspolnoSci 
maj'ltkowej lub sta nowi'lce moj maj'ltek odr<:bny: 
I. 
Zasoby pieni<:ine: 
- srodki pieni<:ine zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zl- wsp61nota malierlska. 

- srodki pieniE:i.ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy. 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy . 

.... ............ ............ .... ....... ....... . na kwot<:: nie dotyczy 



II. 
1.Dom 0 powierzchni: 150 m2, 0 wartosci : 240000 zl. 

tytul prawny: akt notarialny, wsp61nota malieriska 
2.Mieszkan ie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: nle dotvczy 

tytul prawny: nie dotyczy 
3.Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: rolno - ogrodnicze, powierzchnia: 3,5 ha 
o wartosci: 115 000 zl. 
rodzaj za budowy: dom mieszkalny, budynek gospodarczy 
tytul prawny: akt notarialny, wsp61nota maloieriska 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d -12115,50zl, 

doch6d - 8350 zl. 
4. Inne nieruchomosci : 

powierzchnia : 1/2 z 14 ha gospodarstwa rolnego, 1/2 dom mieszka lny 0 pow. 100 m2, 1/2 budynek 
gospodarczy 0 pow. 196 m2, 1/2 stodola 0 pow. 187 m2. 
o wartosci: 1/2 - 425000 zl, calosc - 850 000 zl. 

tytul prawny: akt notarialny, wsp6lwlasnosc. Przych6d - 7912,74 zl , doch6d - 6200 zl. 

III. 
1. Posiada m udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przeds i~biorc6w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac l iczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

udzialy te sta nowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6lee: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi.gnqlem(~la m) w roku ~bieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

Z tcgo tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 

"<cje Ie ,Io nowi. pakiet wi~kszy ni i 10% akcji w sp6lee: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(';am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : nie dotyczy 

2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 
... ... " ...... ....... ... . " ... ...... ... ................... .................... ... ............... .... ....... .. ........ ... .......... .. ........ ... .. ..... ...... ............. .. ............... . 



V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr«bnego) 
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast«pujqee mien ie, kt6re podlegalo zbyciu 
w drodze przetargu - nalezy poda': opis mienia i dat« nabyeia, od kogo: nie dotyezy 

1. Prowadz« dzialalnos.: gospodarezq (nalezy pod a': form« prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyezy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wspol nie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(<<lam) w roku ubieglym przyeh6d i doeh6d w wysokosei: nie dotyezy 
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarez'llub jestem przedstawieielem pelnomoenikiem takiej dzialalnosci 

(nalezy poda': form« prawnq i przedmiot dzialalnoki): nie dotyezy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innym i osobarni nie dotyczy 

......... .... .... .... . ....... ... ... ................. ... ......... ... ....... ... .... .. ... ... ........... ......... .. .... ........ .. .. ... .... ........ ..... ........ ............................ .. . 

Z tego tytulu osiqgnqle ml«lam) w roku ubieglym doeh6d w wysokosci: nie dotyezy 
... .. , ............ .. ....... .. , .. . " ............ ........... ... .. . , ................ ... ..... ... ... ...... .. .. .... .. .... .................. " ................ ............... ..... ... .... .. ...... . 

VII. 
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 
..... .... ...... ... ....... .............. .... .. ...... .......... ..... ...... ..... ... . ................................... .. ............................. ...... .. ....... ........................ 

- jestem ezlonkiem za rzqdu (od kiedy): nie dotyezy 
... .... ..... .......... ................... .... .... ..... .... ..... ... ........ ............... .. .... .. .......... .... ...... .... ....................... .. . ........... .... ............ ... ... .. .... 

- jestcm ezlonkiem rady nadzorezej lod kiedy) : nie dotyczy 
...... .... ..... ... ...... .. ... ... ... ....... .. ................................. ...................... ......................................................................... ............. 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy 

... .. . .. ... .... .. .. ... ... ... ... . ... . .. .......... ...... .. .... .. .. . .. . .. . ......... ... ........ . ... ...... .. .... ... ................ . ..... .. . .. . .......... . ........ ... .... ...... 

Z tego tytulu osi'lgn'llem( <<lam) w roku ubieglym doeh6d w wysokosci: nie dotyezy 
VIII. 

Inne dochody osiqga ne z tytutu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajE:c, z podaniem 

kwot uzyskiwanyeh z kazdego tytulu: emerytura - 49397,42 zl. , dieta radnego - 9900 zl . 
.. . ... .. ..... .... .. . ...... . .... . ..... .......... ... . ....... . .......... .. ............. ............... ... .. . .. .. .......... .. ............ .. .. ........... . .... ........ .... .. .. 

.... ..... . ... ......... ... .. ....... .... ... .. .... . ........... . .... ............ ............... . .. .... .... ........ .. .. .... ....... ...... .. ........ .. . ... ..... ...... .. .. .. 

.. .. . .. . ... .. ... . ... ........ ....... .. ........ ...... .. ....... .. ... ... .......... ..... .. .... ... ... ......... ...... ....... .... ... ........ .... ............ ... .... ........... . 

.. ... .. ..... ........ .. . .... .. ..... ...... ...... ............... .. ....... .... .. .......... ....... .. .. ...... ........ .... ........... ...... ...... ..... ......... ... . 

IX. 

'>kI dniki mi:nia ruchomego 0 wartosci p~wyzej 10000 zlotyeh (w przypad~ojaz_d6)N mec~a,nicz,nycjl a~ ) / 
""Iezv podae mark«, mode l I rok produkCJI): Honda CRV 2008 r. ,;!5f rL$J U , /' '" v / " ' '''' ) k.y 1-# 
... .. ...... ... .. ......... .. .. ......... ..... ..... .. ...... .. ...... ....... .... ......... .. .. ...... ......... ... ....... ...... .... .............. .. .. ... ... ..................... 7" 
... . ... .. .. .. ..... . .. ...... .. . .. .. .. ....... . .. . .. .......... .... .. .. .. . .. . .. .... . .. .... ... . .. ..... ... . ...... .. ..... . .. . ......... . .... ....... . ........ .. . .. .... .... .. 
.. .... .. ...... . ... .. .. .. .. .. ... ... •............. •...... •.•.... .... •..... .. ..... . .... ........... .. ..... .. ......... ............................... ... ...... . 

..... ..... . ... .. .. .... ...... .. .. ................ .. . ...... ........... .. ....... .. ...... . ... ...... .... .... .......... ... ..... .. .. -- .............. .. ... .. ... . 
)I 

2.obow!qZa nl.a pl~nl~tne 0 warto~ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki 

oraz wa runkl, na J~klch zosta~y. udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
KredYt~onsumpeYJ"Y bank Sit I Handlowy 40179,44 zl splata do dnia 04.07.2023r 

.. il" ...... ..... ' .... M."IgjAi." ... My2/Le.'7;J;: ...... ........................................................... . 

()) 



(ZESe B 

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolnosci. 

(" ~.W:::N.I.~.r:. .. t..;,'~0..r. ... ./..( / /. /Y /.f. 
( (miejscowos( data) 

Kodeksu karnego za podanie 
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