
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 
wejta, zastllPCY wejta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarzijdzaj<jcej i czlonka organu zarz'Idzaj'lcego gminnq osob'l prawnq oraz osoby wydajljcej 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta' 

Uwaga: 

Baboszewo, dnia 23.04.2019 r. 
(miejscowosC) 

1. Osoba skladai,!ea oswiadezenie obowi'lzano jest do zgodnego z prawdij, starannego i zupelnego wypelnienia 
kaidej z rubryk. 

2. Jeleli poszezegolne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae "nie dotyezy". 
3. Osaba skladaj'lea oswiadezenie obowi'lzana jest okreslie przynaleinosc poszczeg61nyeh skladnil<ow 

majijtkowyeh, doehodow i zobowi,!za" do maj'ltku odr~bnego i maj'llku obj~tego malZeiiskq wspolnosci'l 
maj'lt1mw'l. 

4. Oswiadezenie majqtkowe dotyezy maj'llku w kraju i za granie,!. 
5. Oswiadczenie majijtkowe obejmuje rownie' wierzytelnosei pieni~ine. 
6. W cZE:sci A oswiadczenia zawarte sCJ informacje jawnel w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

Ja, niiej podpisany(a), ................................ Artur Piotrowski ........................................................................ , 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

urodzony(a) ...................... 13.11.1972 ............................................ w .......... Plonsku ................................... . 
.................................. .5zkola Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie ................................................ . 
....................................................... dyrektor szkoty ....................................................................................... . 
...................................................................................................................................................................... / 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalno,ci 
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j 
maj_tek odr~bny: 

I. 
Zasoby pieni'line: 
- srodki pienip,zne zgromadzone w walucie polskiej: .................................................................................. .. 

............................................................................ 36 000,00 zl... ................................................................ .. 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: ......... nie dotyczy ........................................................... . 

- papiery wartosciowe: ................... nie dotyczy ......................................................................................... .. 

................................................. na kwot'l: ............................. nie dotyczy ................................................ .. 



II. 
1. Dom 0 powierzchni: ........ 190 .................. m', 0 wartosci: ..... 250 000,00 zl.. ........... tytul prawny: 

... wlasnosc .......................... . 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m', 0 wartosci: ... nie dotyczy .. tytul prawny: ...... nie dotyczy .... 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .................. nie dotyczy ..................................... , powierzchnia: ... nie dotyczy ...... . 
o wartosci: ................................. nie dotyczy ............................................................................................ . 
rodzaj zabudowy: ............................. nie dotyczy ..................................................................................... . 
tytul prawny: ................................... nie dotyczy ...................................................................................... . 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ... nie dotyczy ........ .. 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: ................................. budynek gospodarczy - 50 m' ......................................................... . 

o wartosci: ......................................... 20 000,00 zl.. ............................................................................... .. 

tytul prawny: ...................................... wlasnosc ...................................................................................... .. 

III. 
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podai' liczb~ i emitenta udzialow: 
......................................................... nie dotyczy ........................................................................................... . 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzialow w spolce: ................ nie dotyczy .............................. .. 

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

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podai' liczb~ i emitenta akcji: 
....................................................... nie dotyczy ............................................................................................. . 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spolce: 
....................................................... nie dotyczy ............................................................................................. . 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ............ nie dotyczy ...................... . 

V. 
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnega nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy padai' opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ......................................... . 
..................................................... nie dotyczy ............................................................................................... . 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosi' gospodarczq' (nalezy podai' form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): ................. .. 

............................................................. nie dotyczy ................................................................................... . 



- osobiscie ..................................... nie dotyczy ........................................................................................ . 

- wsp61nie z innymi osobami ................... nie dotyczy .............................................................................. . 

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: .... nie dotyczy .......... . 

2. Zarzqdzam dZiafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dziafalnosci 

(nalezy poda': form~ prawnq i przedmiol dziafalnosci): ........... nie dotyczy ............................................ . 

- osobiscie .............................. nie dotyczy ............................................................................................... . 

- wsp61nie z innymi osobami ................ nie dotyczy ................................................................................ .. 

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

VII . 

.1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): ............ nie dotyczy .................................................... . 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................ nie dotyczy ................................................................ . 

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

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ nie dotyczy ........................................................ . 

Z lego tytufu osiqgnijlem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ........ nie dotyczy ...................... . 

2. W sp6fdzielniach: 

......................................... nie dotyczy ...................................................................................................... . 

- jestem czfonkiem zarzijdu (od kiedy): ................. nie dotyczy .............................................................. .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): ............ nie dotyczy ...................................................... . 

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... nie dotyczy ...................................................... .. 

Z tego tytulu osiijgnijfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ....... nie dotyczy ...................... .. 

3. W fundacjach prowadzijcych dzialalnosc gospodarczij: 

........................................................ nie dotyczy ........................................................................................ . 

- jestem czlonkiem zarzijdu (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 ubiegtym doch6d w wysokosci: ...... nie dotyczy ........................ . 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: ........................................................................................................... . 
.... zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Baboszewie - 87 503,48 z/.. ........................................................ .. 
.... umowa zlecenie - 1 200,00 zl ................................................................................................................... .. 
.... inne ir6dla - 956,43 zl... ......................................................................................................................... .. 
.... ryczalty k u rata rskie - 77 55,00 zl.. ............................................................................................................ . 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
na lezy pod a c ma rk~, mod eli ro k prod u kc ji): ............................................................................................... .. 
........................................ Ch ev ro I et Cruze (2010) - 18 000,00 z/.. ................................................................ .. 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .... . 
.................................................... nie dotyczy ................................................................................................ . 



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

........ Baboszewo,dn. 23.04.2019 ........ . 
(miejscowosc, data) (podpjs) 

1 Niewtasciwe skreslic. 
1 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych. 


