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OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 
w6jta, E85t~lIev weits, 5elEfetsf~a gmiR,(, slEaFBRika emiR'fi kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

asalil'/ ~aF~<lEl~aJ<lGej i Gzl_ka grgan~ JarJ~dzaj~cego gn:li4n'l o50b" praWlliI oraz o5ob.lj..WydajilGSj. 
d,,,'''zjs adrniRistrac'/jne 'II irni.aRI~~-I~·rv./go' JtI·'iila;;.'----

Uwaga: 

Baboszewo, dnla 17.04.2019 r, 
(miejscowosc) 

1. Osoba skladaj,!ca oswladezenle obowl'!zana jest do zgodnego z prawd,!, starannego I zupelnego wypelnlenla 
kaidej z rubryk. 

2. Jeieli poszezeg61ne rubrykl nle znajduj,! w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac ""Ie dotyezv". 
3. Osoba skladaj,!ea oswladezenie obowi'lzana jest okreslie przynaleinos.: poszezegolnyeh skladnikow 

maj'!tkowyeh, doehod6w I zobowi'!zarl do maj'ltku odr~bnego i maj'!tku obj~tego malZensk'l wspolnosei'! 
maj'!tkow'l, 

4. Oswladezenle maj'ltkowe dotyezy maj'ltku w kraju i za granle'!. 
5, Oswladezenle maj'!tkowe obejmuje rownlei wierzytelnosci plenl~ine. 
6, W ez~sel A oswiadezenla zawarte s,!lnformaeje jawne, w ez~sci B zas informaeje nlejawne dotyez'lee adresu 

zamleszkanla skladaj'lcego oowladezenle oraz miejsea poloienia nieruchomosci. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany Krzysztof Kruszewski 
(imiona I nazwisko oraz nazwlsko rod owe) 

urodzony 15 kwietnla 1977 r. w Plonsku 
Zaklad Wodociqg6w I Kanalizaeji w Baboszewie-kierownik 

(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogranlczenlu prowadzenia dzlalalnosci 
gaspodarezej przez osoby pelniqee funkeje publiezne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
o5wiadezam, ie posladam wchodzqce w sklad malienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j 
majqtek odr~bny: 

I. 
Zasoby pieni~ine: 
- srodkl pieni~ine zgromadzone w walueie polskiej: 5 000 zl-wsp6lwlasnosc malienska 
- srodki pieni~ine zgromadzone w walueie obeej: nie dotyezy 
- papiery wartoseiowe: nie dotyezy 
na kwot~: nie dotyczy 



II. 
1. Dom 0 powierzchni: 80 m', 0 wartosci: 150 000 zl tytul prawny: wsp61wlasnosc 1/3 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m', 0 wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nle dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia: 11,80 ha 
o wartosci: 250 000 zl 
rodzaj zabudowy: bud. gospodarczy, stodola, garai 
tytul prawny: wsp61wlasnosc 1/3, wsp61wlasnosc malienska 1/2, 
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 45 000/25 000 zl 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: dzlalka budowlana 0 powierzchni 0,09 ha zabudowana domem mieszkalnym 
o powierzchni uiytkowej 120 m2 
o wartosci: 400 000 zl 
tytul prawny: wsp6/wlasnosc malienska 

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzia/6w: nie dotyczy 
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytu/u osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (naby/ m6j malionek, z wy/qczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego. ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mien ie, kt6re podlega/o 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 

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



- osobiscie nie dolyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziafalnosci 
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie: nie dotyczy 
- wsp61nie z innyml osobami: nie dotyczy 
Z tego tytulu oSiqgnqfem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : nie dotyczy 

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiijgnqfem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. W sp6ldzielniach: nle dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czfonkiem rady nadzorczej' (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komlsji rewizyjnej (ad kledy): nie dotyczy 
Z tego tytulu oSlqgnqlem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dziafalnosc gospodarczq: nie dotyczy 
- jestem czfonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czfonkiem komlsji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 



Z tego tytulu osi~gn~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 78 184,56 doch6d z tytulu zatrudnienia w Zakladzie Wodoci~g6w 
i Kanalizacji w Baboszewie-wg zeznania pit za 2018 r dieta radnego powiatu plonskiego 1417,28 za 2018 
r.-wsp6Iwlasnosc malienska 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego a wartosci powyiej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

naleiy podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Nissan Qashqai rok prod 2008-

wsp61wlasnosc malienska, samoch6d osobowy Opel Insignia rok prod 2012 -wlasnosc, clqgnik rolniczy 

New Holland TO 105 rok prod. 2016-)0\ wsp6lwlasnosc, agregat uprawowy Expo rok prod. 2017-)0\ 

wsp61wlasnosc 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnl~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
Kredyt CNH Industrial Capital -130 000 zl-pozostalo do splaty 32 500 -okres splaty do 10 slerpien 2019 
r. na zakup ciqgnika rolniczego New Holland, kredyt na zakup samochodu osobowego udzielonego przez 
Getin Noble Bank S.A. w wysokosci 20000 zl-okres splaty do 30 maja 2021 pozostalo do splaty -14 200 
zl 



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

Baboszewo dnia 17.04.2019 
(miejscowosc, data) 

1 Niewlasciwe skreslic. 

, Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

, Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 


