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Uwaga: 

1. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowlClzana Jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupetnego wypelnlenla 
kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poslcleg61ne rubrykl nle lnajduj~ w konkretnym przypadku lastosowanla, nalezy wplsat "nle dotvczv". 
3. Osoba skladaj~ca o'wladczenle obowi~zana jest okreslit przynaleznost poszczeg61nych skladnlk6w maj~tkowych, 

dochod6w I zobowl~zarl do maj,tku odrflbnego I maj,tku obj'ltego malterlsk, wsp61noscl~ maj~tkow,. 
4. O'wladczenle 0 stanle maj,tkowym dotyczy maj~tku w kraju I za granl". 
5. Oswiadczenie 0 stanle maJqtkowym obejmuje r6wniei wlerzytelnoscl pienit:ine. 
6. W cz-=:scl A oswladczenla zawarte sCI InformacJe Jawne, W cZQsci B zas Informacje nleJawne dotyczClce adresu 
lamieslkanla skladaj,cego oswladczenle oraz mlejsca polozenia nleruchomoscl. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany(a), Slawomir Piotr Goszezyeki 
(imiona i nazwlsko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.05.1970r. w Cieehanowie 
Emeryt. Przewodniez'lCY Rady Gminy Baboszewo. 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu silO z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa morz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. paz. 
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadezam, ze posiadam wehodz'lce w sklad malienskiej wsp61nosci 
maj'ltkowej lub stanowi'lce m6j maj'ltek odr,.bny: 
I. 

Zasoby pieni,.ine: 
- srodki pieni~ine zgromadzone w walueie polskiej: 8500 zl - wsp61nota malienska 
- srodki pieni,.zne zgromadzone w walueie obeej: nie dOtyClY. 
- papiery wartosciowe: nie dotyczy. 
na kwot,. : nie dotyezy 

II. 
1.00m a powierzehni : 150 m2. a wartosci: 240000 zl. 

tytul prawny: akt notarialny, wsp61nota maiZenska 
2.Mieszkanie a powierzehni: nie dotyezy m2, a wartosci: nie dotyezy 

tytul prawny: nie dOtyClY 
3.Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: rolno - ogrodnieze, powierzehnia: 3,5 ha 
a wartosci: 115000 zl. 
rodzaj zabudowy: dam mieszkalny, budynek gospodarezy 
tytul prawny: akt notarialny, wsp61nota maiZenska 
Z tego tytulu osi'lgn'llem(~lam) w roku ubieglym przyeh6d i doeh6d w wysokoki: przych6d -18500,50zl, 

doeh6d - 15500 zl. 
4. Inne nieruchomosci : 

powierzchnia: 1/2 z 14 ha gospodarstwa rolnego, 1/2 dam mieszkalny 0 pow. 100 m2, 1/2 budynek 
gospodarezyo pow. 196 m2, 1/2 stodola a pow. 187 m2. 
a wartosci: 1/2 - 425 000 zl, ealosc - 850 000 zl. 



tytul prawny: akt notarialny, wspotwlasnosc. Przychod - 9900,40 zI, dochod - 8200 zl wspolnota 
malienska 

III. 
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi'lbiorcow, 

w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy poda': liczb'l i emitenta udzialow: nie dotyczy 
udzialy te stanowiq pakiet wi'lkszy nii 10% udzialow w spolce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgn'llem('llam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - naleiy poda': liczb'l i emitenta udzialow: nie dotyczy 
Z tego tytulu osi'lgn'llem('llam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi<;:biorc6w, 
w kt6rych uczestnicz'l takie osoby - naleiy poda': liczb'l i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowi'l pakiet wi'lkszy nii 10% akcji w spolce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiijgnijlem('llam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci : nie dotyczy 
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy poda': liczb'l i emitenta akcji: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiijgnijlem('llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylijczeniem mienia przynaleinego do jego majijtku odr'lbnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich zwiijzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiijzku metropolitalnego nast'lPuj'lce mienie, ktore podlegalo zbyciu 
w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat'l nabycia, od kogo: nie dotyczy 

1. Prowadz<;: dzialalnos.: gospodarezq (naleiy poda': form<: prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie. dotyczy 
- osobiscie nie dotyezy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osi'lgn'llem('llam) w roku ubieglym przyeh6d i doehed w wysokosei: nie dotyczy 
2. Zarz'ldzam dzialalnosci'l gospodarez,! lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziaialnoSci 
(naleiy poda': form<: prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyezy 
- osobiScie nie dotyezy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osi,!gn'llem('llam) w roku ubieglym doched w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 
W sp61kaeh handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem ezlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osi'lgnijlem('llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosei: nie dotyczy 
VIII. 
Inne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj'l':, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: emerytura - 63210,24 zl. , dieta radnego -12720 zl., Umowa 0 

prae'l100 zl. - wsp61nota malienska 

IX. 
Skladniki mienia ruehomego 0 wartosci powyiej 10000 zlotych (w przypadku pOjazd6w mechanicznych 
naleiy poda': mark<;:, model i rok produkcji): Honda CRV 2008 r, Citroen C3 - 2019r. - wsp61nota malienska 

X. 
Zobowi'lzania pienl<:zne 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci'lgni<:te kredyty i poiyczki 
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 



Kredyt konsumpcyjny bank Citi Handlowy 31502,52 zl splata do dnia 04.07.2023r. - kredyt wsp61nota 
malienska, kredyt konsumpcyjny bank Millenium 39636,96 zl. Splata do dnia lO.11.2024r. - kredyt 
wsp61nota malZenska 



cz~sc B 

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