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OSWIAOCZENIE MAJI\TKOWE 

radnego gminy 

-----. - ---:---

Uwaga: 

Goszczyce I'oswi'ltne dnia 24.04.2019 r. 
(miejscowosc) 

1. Osoba sktadaj",ca oswiadczenie obowlClzana jest do zgodnego z prawdct, starannego I zupetnego wypelnienia 

kazdej z rubryk. 
2. Jeieli poslczeg61ne rubryki nie znajduj .. w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "oie dotyczy" . 
3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skladnik6w majiltkowych, 

dochodow i zobowiqzari do majqtku odr'lbnego i majqtku obj'ltego malZeriskq wspolnosciq majqtkowq. 
4. Oswiadczenie 0 stan Ie majCltkowym dotyczy maj(ltku w kraju i za granicCi. 
5. Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~i:ne. 
6. W cztr:sci A o5wiadclenia zawarte sCI informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyClClce adresu 
zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenle oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

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

uradzony(a) 20.05.1970r. w Cieehanowie 
Emeryt. Przewodniczqcy Rady Gminy Baboszewo. 
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadezam, ie posiadam wehodzqee w sklad malienskiej wsp61noki 
majqtkowej lu b stanowiqee m6j majqtek odr~bny: 
I. 
Zasoby pien i ~ine: 

- sradki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zl- wsp61nota malienska 
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy. 

- papiery wartosciowe: nie dotyezy. 
na kwot~: nie dotyezy 

II . 
1.Dom 0 powie rzehn i: 150 m2, 0 wartoki : 240000 zl. 

tytul prawny: akt notaria lny, wsp61nota malienska 
2.Mieszkanie 0 powierzchni: n ie dotyczy m2, 0 wartosci: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 
3.Gospodarstwo rolne: 

radzaj gospodarstwa: ralno - ogrodnicze, powierzehnia: 3,5 ha 
o wartosci: 115 000 zl. 
rodzaj zabudowy: dom mieszka lny, budynek gospodarezy 
tytul prawny: akt notarialny, wsp61nota malienska 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w raku ubieglym przyeh6d i doeh6d w wysokosei: przyeh6d -12115,50zl, 

doeh6d - 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 
gospodarezy 0 pow. 196 m2, 1/2 stodola 0 pow. 187 m2. 
o wartosci: 1/2 - 425 000 zl, calosc - 850 000 zl. 
tytul prawny: akt notarialny, wsp6lwlasnosc. Przych6d -7912,74 zl, doeh6d - 6200 zl. 
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III. 
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy poda': liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy 
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6tee: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy poda': l iczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym 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 - nalezy poda': liczb~ i emitenta akcji : nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tee: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy poda': liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 
Z tego tytulu os iqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl qczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoria lnego, ich zWiqzk6w, 

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu 
w drodze przetargu - na lezy poda': opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 
y( 
1. Prowadz~ dziala lnos.: gospodarcz,! (nalezy poda': form~ prawn,! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
2. Zarzqdzam dzialalnosci,! gospodarcz,!lub jestem przedstawicielem pelnomocn ikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy poda': form~ prawn'! i przedmiot dziala lnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

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

VII. 
W sp61kach handlowych (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 tego tytulu osiqgn,!lem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
VIII. 
Inne dochody osi,!gane z tytulu zatrudnien ia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~':, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: emerytura - 60371,86 zl., dieta radnego -10800 zl. 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
na lezy poda': mark~, model i rok produkcji): Honda CRV 2008 r. - wsp61nota matzenska 

X. 
Zobowi,!zania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci,!gni~te kredyty i pozyczki 
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi,!zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
Kredyt konsumpcyjny bank Citi Handlowy 40179,44 zt splata do dnia 04.07.2023r. - kredyt wsp61nota 
matienska. 



Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 
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