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OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

SI:k.Hf,;TARIAT 
BI'lro Otl1~.,'t.-: 

Wp"'~~r \</j1~ [l 'f/? .~f1J 
L dZ jl cflfa. 'tt/.t(}.W 

wajt , za t~7~~V 'Oiqjt~; ,~eRr~ti1rza gmln skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

ohl'y~ta'fzW~.~S~j,MMPjl~~~Orgai@ arz'!dzaj'!cego gminn,! osob,! prawnij oraz osoby wydajijcej 

r d 'cyzje a ministracyjne w imieniu wajta l 

wpl. 2020 -03- n h wpl. 
fin,,,, L .. . I d' 

;";.~-':-:;-:;;"-J--'--.. -"i." nla 
Baboszewo, dnia 26.04.2020r. 

(miejscowosc) 

Uwa awll==~=-~~~ 
1. Osoba sktadaj'lca o~wia';;d;i;c:;z;;:e;cnlr.;e:::o~o;:;w"",~~.Jz·ana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego wypetnienia 

kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa': "Mie dotyczy". 
3. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okresli': przynaleinosc poszczegolnych skladnikow 

maj'ltkowych, dochodow i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego maliensk~ wsp6lnosci'l 
maj'ltkow'l. 

4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'!tku w kraju i za granic,!. 
S. Oswiadczenie majiltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniE:zne. 

6. W cz£:sci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w czt::sci B zas lnformacje niejawne dotyczOlce adresu 
zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

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

urodzony(a) 28 marca 1959 roku w Plonsku 

Wajt Gminy Baboszewo 

RPU/148844/2020 N 
Data :2020-05-05 

....................... " ... .................... .... ..... ........... .... .. ... .... ......... ... .................................. ....... ...... ...... .... .. ............. .. , 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko rub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. Z 2017 r poz1393), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodz'!ce w sklad malienskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj 
majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej;lOS000 zl 

- srodki pieniElzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

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



II. 

1. Dom 0 powierzchni : 120 m' z dzialkij 0 powierzchni 0,07 ha, 0 wartosci: 200000,00 II tytul prawny: 

malienska wsp61nosc maj'ltkowa 

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

rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia: 17,04 ha 
o wartosci: 500 000,00 II 

rodzaj zabudowy: dom, stodola, garai 
tytul prawny: 11,18 ha ( wlasnosc) ; 5,86 ha (wsp61wlasnosc malienska) 

z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 84000,00 zl
prIych6d; 25000,00 zl- doch6d (l'Icznie z doplatami ) 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: dom z dzialk'l 0,05 ha 

o wartosci: 170 000,00 zl 

tytul prawny: wsp61wlasnosc malienska 

III. 
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy poda': liczbE: i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wiE:kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 

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

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy poda': IiczbE: i emitenta akcj i: 

nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiE:kszy niz 10% akcji w sp6lce: 
nie dotyczy 

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

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrE:bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoria lnego, ich 

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastE:pujqce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - na lezy poda': opis mienia i datE: nabycia, od kogo: nie dotyczy 



• 

VI. 

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

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy 

Z tego tytulu oslqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoscl: nle dotyczy 

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

(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nle dotyczy 

- osobiscie nle dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy 

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

VII. 

1. 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 komisj i rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy 

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

2. W sp6ldzie lniach: 

nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubleglym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: 

nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nle dotyczy 



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

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

Z tego tytulu osi'lgn'llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziala lnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

Urzi\d Gminy w Baboszewie - naleznosc ze stosunku pracy (przychod - 144900,00 zl ; doch6d -
143148,75 zl) 

Szkola Podstawowa w Baboszewie(przych6d-4993,51zl; doch6d-4993,510 
Inne ir6dla (ZFSS) przych6d -700,00 zl; doch6d 700,00zl 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy poda': mark~, model i rok produkcji): cii\gnik zetor 73-40 z 2004 r. , cii\gnik zetor 70-11 z 1984 r., 
samoch6d mitsubishi ASX z 2012 roku . 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyzej 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 

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



CZlise B 

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

. ./3a/iQf2.f.!f!dJ. .. ?JO.y"'?:'Q20 
, .~ 

.. .. ... etJr{~~ ... I •......••...•• 
(m lejscowo~c, data) (podpIS) 

1 Niewtasciwe skreslic. 

2 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. 


