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OSWIADCZENIE M AJI\TKOWE 

w6ita . zasteocy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki o rganizacyjnej gminy, 
------ _. --- -·"c·· '---"--1 

Izaj'lcej i czlonka orgam\ zarZ'ldZaji\CegOgfjijnh)l'osObii·prar ni\ oral osoby wyd aji\cej 
decYlje ~Clministracyjne 'IN irllieniuwojtil"" , 

RPW/455896 / 2018 
Oala :2018-12-14 

Uwaga: 

I ;~, ! ~r.,J .">, 4 . ':'~;a ~oszewo, dnia 3.12.2018 r. 

!- .~- -.. --.- I (miejscowQSt) 

1. Osoba skladaji\ca oswiadclenie obowii\zjln.a jest do zgodnego z prawdi\, starahnego i zupelnego wypelnienia 1 •• __ • ___________ ____ ..J 

kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCi w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy", 
3. Osoba skladaji\ca oswiadczenie obowiilzana jest ok res lie przynaleinose poszczegolnych sklad ni kow 

maj' ltkowych, dochodow i zobowiilzan do maji\tku od r~bnego i majiltku obj~tego malienskij wspolnosciij 
maj'ltkowil· 

4. Osw iadczenie majqtkowe dotyczy maj Cl,tku w kraju i za granicCI,. 

5. ~ swiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pienh:ine. 
G. JV cz~sci A oswiadczenia zawarte sCI informacje jawne, W cz~~ci B za~ informacje niejaw ne dotyczqce adresu 

:::arnieszkania sktadaj(lcego oswiadczenie oraz m iejsca potoienia nieruchomosci. 

Ja , niiej podpisany(a), Bogdan Janusz Pietruszewski, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

ur~dwnv(a) 28 marca 1959 roku w Plonsku 

W6jt Gminy Baboslewo 
... ... ... .. ..................................... .. ... .. ................. .... ........ ... .. ............... .. ... ........... ..... ...... ... .. .. ... ......................... , 

(m iejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja) 

po lapoznaniu s i ~ z prlepisami ustawy z dnia 21 sie rpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadlenia dzialalnosci 
g"spoda rczej przez osoby pelnii\ce fun kcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) Draz ustawy z dnia 
8 .. o rca 1990 r. 0 sa morzi\dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. pDZ . 994 ze zm.), zgodnie z art . 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie pDsiadam wchodzqce w sklad malienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanDwiqce m6j 
majqtek odr~bny: 

I. 

ZasDby p ie ni~ine : 

- srod ki p ieni~ine zgromadzone w wa lucie pol skiej: 60 000,00 zl malzenska wsp61nosc maj'ltkowa 

- s rodki p i e n i~ine zgromadzo ne w walu cie obcej: nie dotyczy 

- oa pie ry wartosciowe: nie dotyczy 

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

.. .... .......... . " ..... ................. ...... .. na kwot~: ....... .. .... ...................... .. .......... ............ ... .. ..... ..... .. .... ... ........ ... ... . 



II. 

1. Dam a pawierzchn i: 120 m' z dzialk~ a powierzchni 0,07 ha, a wartasci: 200000,00 zl tytul prawny: 

malieriska wsp61nosc maj'ltkowa 

2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy m' , 0 wartosci: .... .. ..... ....... .... . tytul prawny: .... .. .••..... ....... ........ 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia: 17,04 ha 

o wartosci: 500000,00 zl 
rodzaj zabudowy: dom, stodola, garai 

tytul prawny: 11,18 ha ( wlasnosc) ; 5,86 ha (wsp61wlasnosc malieriska) 

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 86 000,00 z·) 

przych6d; 26 000,00 zl - doch6d (Iqcznie z doplata mi ) 

4. lI ~r,c ll;erLlGIOOICSC: : 

o .. ... ~ ~ _.: _I .... ~ ... .., . ... ... : , 

tytul prawny: wsp61wlasnosc malienska 

III. 

Posiadam udziaty w sp61kach handlowych - naleZy podac liczbE: i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wiE:kszy nii 10% udzial6w w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podac IiczbE: i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiE:kszy nii 10% akcji w spolce: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokasci: nie dotyczy 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku od r~b nego ! 

od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoria lnego, ich 

zwiqzkow, komuna lnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~puj'lce mien ie, kt6re pod legato 

zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 

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

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

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



VI . 

1. Prowadz~ dziala lnosc gospodarczq' (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

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

- wsp61n ie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego t ytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 

(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

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

VI I. 

1. W sp61kach hand lowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

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

Z lego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. W sp6ldzielniach: 

nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

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

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: 

nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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



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

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

Z tego tytulu osiqgnqlem('llam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj'l':, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytufu: 

Szkola Podstawowa w Baboszewie - naleinosc ze stosunku pracy (przychod -70226,84 zl; d c.hod-

69003,09 zl) 

inne irodla (Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych) - przychod 716,00 zl; dochod 716,00 zl 

Urzqd Gminy w Baboszewie - naleinosc ze stosunku pracy (przychod - 3448,00 zl ; dochod - 3448,007.1) 
dieta Radnego Powiatowego - 13 935,00 zl 

IX. 

Sktadniki mienia ru chomego 0 wartosci powyiej 10000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 

naleiy poda': mark'l, model i rok produkcji) : ciqgnik zetor 73-40 z 2004 r. , cii\gnik zetor 70-ll 7. 1984 r., 

samochod mitsubishi ASX z 2012 roku • 

...... ............... ............ ..... ................................... .......... ......... .. ................... ................. .. ... .... .. , ............... .......... . 

... .. .. ........ , ...... ............ ............ ... ... ......... .................... .................... , ................. .... ............. ............ , .. .. .... ... ....... . 

X. 
Zobowiqzania pien i'line 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni'lte kredyty i pozyczk i oraz 

warunki, na jak ich zostaly udzie lone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci ): . 

nie dotyczy 

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



CZtSC B 

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

...... B.Q!OQ.M.h&. ... !!.,XI.(, .. C:.q!.,f' r<3.(j}e!.fl1 . ~.d/tAr 
(miejscowosc, data) (pod pis) 

1 Niewlasciwe skreslic. 

, Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzElcej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

, Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 


