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wojta, zast~pcy wojta, sekretan:a gminy, skarbnika gmfil:~~:;~:=:~~:'::. :j~~=i~ 
organizacyjnej gminy, osoby zarzatdzajJfcej i czlonka organu Z8rutdzaj~cego 

gminn" osob" prawn" oraz osoby wydaj'lcej decyzje administracyjne w imieniu 
wojta II 

UWAGA: 

BABOSZEWO 
(mjejSOO\mSC) 

26.09.2017 R. 
<drual 

I . Osoba skladajljC8 orniadczerue obowi4zana jest do zgodnego z pra~, starannego i zupelnego wypelnienia 
kaZdej z rubryk 

2. Jezeli pos:zczegolnc rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania. oole1y ..... pisne .,nie dotyczy". 
3. Osoba skladajqca o~adczenie obo\\i4zana jest okrcSlic przynaletnosc poszczcgolnych skladnik6w 

majlllko\\ych, dochodow i zobowiqzail do maj'ttku oc:lr\:boego i majqtl::u obj~tego mal2.enskll wsp6lno~iq 
majqtl::owq. 

4. OSwiadczcnie majlltl::owe dotyczy majlltku w kraju i za granicq. 
5. ~wiBdc.zeoie majqtkow(\ ooojmuje rownie1 wicrLytelno!ki pieni¢\c. 
6. W czyki A oSwiadczcrua zawartc SIJ informacje jawne. w ~i B 7icl infom18cje nieja\\TIc dotYCl4ce adresu 

zamieszkania skladajqcego o~wiadczenie oraz miejsca poIot.erua nieruchomo~i. 

CZF;SCA 

10, ni.ej podpisany(a), ...... AGATA LlPSKA .... ... .......... ......... ......... .............. . 
(imiona i nazwisko oraz ttBZwisk:o rodowe) 

urodzony(a) 20 PAtOZIERNlKA 1973 R. ...... w ZAMBROWlE .................................. .. . 

. ... ... ... URZ",O GMINY BABOSZEWO - SKARBNIK GMINY ...................... . .. .. . 

(miejsce zatrudnienia, SUulo\\.isko hili runkcja) 

po zapoznaniu siC'; z przepisami ustawy z dnia 2 1 sicrpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczcj przez osoby pelni~cc funkcjc public7.Jlc (Oz. U. Nr 106, poz. 679, Z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 
Nr 162, pol. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 

214, poz. 18(6) oraz ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samoTZlJdzic gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 omz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. poz. 

1806), zgodnic z art. 2411 tcj ustawy oSwiadC7.am, 7.e posiadam wchod711cC w sklad matzcflskicj wsp6lnoSci 

majQlkowcj lub stanowiqcc m6j maj"tek odrybny: 

I. Zasoby pieni~ine: 

- srodki pie:ni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej : 56.000,00 ZL .................... ...... .... . 

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: 42.000,00 EURO ... ...... ..... . 



.. . ... ....... ....... . .. .............. .... ........... .................... ... ........ ............ ..... ... ..... ..... 
- papiery wartoSciowe: NIB DOlYCZY ... ....... . ............ . ................. .. ..... . .. ... . .... ....... . 

... .. . ..... ....... ... .. .............. .. . .. . .. ...... . .. . ............. .. .. .. . . . ..... •... ... . . . . . . ... .... .•. ... .... 

... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... . . . ...... ... ... .. . ... .... . 

... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . .. na kw<>~: NIE OOlYCzy .......... .. ... . ...... .. 

II. 
1. Dom 0 powierzchni: NIE OOlYCZY m2, 0 wartoSci: NIE DOlYCZY tytuI prawny: NIE 

OOlYCzy ........................................................................................ ... ... . 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE OOlYCZY m2, 0 wartosci: NIE DOlYCZY tytuI prawny: 

N1EDOlYCZY 
3. GoopodarsIWo rolne: rodza,j gospodarsIWa: NIE DOlYCZ¥, powierzchnia: NIE OOlYCZY 

o wartoSci: NIE OOlYCzy ............ rodzaj zabudowy: NIE OOlYCzy ............. ... ..... .. 

tytuI prawoy: NIE 
DOlYCzy ......................... ................ . ........................... ........ ...... . ... ... .. . .. . 

Z tego tytuIu osi'l!lll'!lem('liam) w rolm ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : NIE 
DOlYCZ¥ ...... ..... ......... ................................... .. ......................................... . 

4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia: Budynek mieszkalny jednorodzinny z lokalem uiytkowym 

wraz z pomieszczmiami gospodarczo gara:2:owymi 0 powierzchni 818,18 m2 w budowie ..... . 
o wartoSci: stanna 31.12.2016 R - 162.870,00 zl ............................................. ...... .. . 
tytuI prawny: wsp6/w/asnoSc ............................................................................ . 

m. 
Posiadam udzialy w sp6!kach handlowych - nale>y podaClicz~ i emitenta udzial6w: 5 %_ 
UDZIALOW W SPOLCE AW ABUD SP. Z 0.0 .... ........ ...... ............................ . ........ . 

udzialy te stanowi4 pakiet wi~kszy nit 10"" udzial6w w sp6!ce: NIE OOlYCZY .................. .. 

Z lego tytuIu osi~em('liam) w rolm ubieglym doch6d w wysokosci : NIE OS~GNJlLAM ... . 

IV. 
Posiadam akcje w sp6lk.ach handlowych - nalety podat licz~ i emitenta akcji: NIB OOTYCZY ... 
..... .... ..... . ...... ... ...... ...... ... ......... .......... .. ... ......... .. . ...... ... ......... ............. .. ... .... .. 
... ... ... ... .. ....... ... .. ...... .. .. ...... ... .... ..... ... . .. ... ... ...... .... . ......... ... ...... ...... ... .... .. .... . . 
. ... .... ... . .. .... ... .. . ............... ... ... . .............. ............. .. .............. . .. . .. . . ..... ..• ....... .. .. . 

akcje te stanowi~ pakiet wi~kszynii; 10% akcji w sp61ce: NIE DOTYCZV ................. .... .. . .. . 

... ......... ... ......... ...... ... ........ . ... ......... ...... ...... ............ .................. ......... .. .. .. ..... . 
Z tego tytuIu osi'l!lll'!lem('liam) w rolm ubieglym doch6d w wysokosci : NIE DOlYCZ¥ .. ....... . 
V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j maltonek, z wyl4Czeniem mienia przynalei:nego do jego maj/llku 
~bnego) od Skarbu Pailstwa, inn~ pailstwowej osoby prawn~, jednostek samo(24du 

lel)'torialnego, ich zwi4Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj4C< mienie, kt6re 
}X"i1.egalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podae opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: NIE 
OOlYCZY ... ..... ................... .. .............. ... .............................. . .......... .. ........... . 
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.....•.................•................•...................................•....................... 

.. ......•.............................. .. ...•................. . ..................... •........ 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnoSc gospodarCZ<l[2] (naJCZy podae form({ prawnll i prLCdmiot dzialalnoSci): NIE 
DOTYCZV .......................... . ..... .... ........................................................ .. . . .. .. . 

- osobiscie NIE DOTYCZV . ... .... . ... ..... ........... .. ............... .. ... .... ...... ... ... ........ . . 
- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY ......... ..... ............................. . 
Z tego tytulu osi~gn"'em(~am) w rol-u ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci : NIE DOTYCZV 

2. Zaratdzam dzialalnoScilt gospodarcZ<l lub jestem przedstawicielem. pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoSci (nalcZy podac fonn({ prawnll i przcdmiot dzialalnosci): 

- osobiscie NIE DOTYCZY .............................. .. ............. ...... .. .. ... ... .. ............ .. .. . 

- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY ............................. . 

Z tego tytulu osi~gn"'em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : NlE DOTYCZV .. . .. . .. . 

VII. 
I. W sp6lkach handlowych (no.wa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZV ........ . ........................... . 

- jestem czionkiem Z8fZl!CIu (00 kiedy): NIE DOTYCZV .................... . ........... . 

- jestem c7Jonkiem rady nadzorczej (od kicdy): NIE DOTYCZY .......... ........ ...... ...... . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kicdy) NIE DOTYCZY ... .. . ........................... . 

Z tego tytulu osi~llIem(ftlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIB DOTYCZV ...... 

2. W sp6ldzjelniach: NIE DOTYCZV .. . ........... . 

- jestem czionl; em Z8fZl!CIu (00 kiedy): NIE DOTYCZV .............................................. . 

jestem czlonkiem rady nadzorczep' (ad kicdy): NIE OOTYCZV 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZV .... ... ........................ . 

Z tego tytulu osiqgnqlem('tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZV ... .. . .. . 

3 



3. W fundacjach prowadzljcych dzia/alnoot gospodarc~ NIE DOTYCZV ............... ..... . ... .. . 

...••..••.................•••••....................•.••••• .•• ••••••••••••••................•....•••••.... • ........... 

- jestem czlonkiem zar74Clu (od kiody): NIE DOTYCZV .............. ...... ....................•.. . .. 
... ...... .. ... ......... ... .... .. "' " ...................................... '"' ...... -....... ............ .. ..... . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZV .................................... . 

- jestern czlonkiem komisji rewiZ)jnej (od kiody): NIE DOTYCZV ................................. . 

Z tego tytuIu osi'l/lfiJllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZV ........ . 

VIII. fune dochody osiqgane z tytuIu zatrudnienia lub innej dzia/alnooci zarobkowej lub zaj~, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kaMego tytuIu: WYNAGRODZENIE ZA PRACIj - 82.114,50 ZL 
(DOCH6D) ........... ........ ......................................................... ........................ . 

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzaj 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nalciy poda6 rnarkv. model i rok produkcji): NIE DOlYCZY ... .... ....... ............... . 

X. ZobowiljZllIlia pieni~e 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i 
potyczki oraz warunki. najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwil4zku zjakim zdarzeniem, w 

jakiej wysokeSci): KREDYf KONSUMPCYJNY W ALlOR BANK - 60.000,00 ZL DO 2027 R. .. 

... ...... ... .. . ...... ... ............ ......... ......... ... ... .. . ... ...... ...... ............... ... ......... ...... ..... . 

. .. ...... ...... ..... . ... ...... ... ... ...... ... .. ...... ... ......... ... ... ...... ........... .... ... ........... .... .... .. 

.. ......... . ...... .... .......•............ .. .................... . ..... ........ •......... ............... ........... . 

.... •••...••••... ...... . •. .. .. .... ..... . .. ...... ....... . ........ ....... .. . ........................... ..... ... . 

.. . . ...................................... .. ........................ .. .......... • .......................... ...... .... 

............... ...... ..................... .............................. ... ......... ......... ...... .. . .............. . 

.. .......... ......... ............... ... ...... .................. ... ......... ....... .. ......... ...... ......... ....... .. 

. .. ... ... .. . ... .. . .. . .. . . . . . . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. .. . . .. . . . ... . . . . . . ... . .. ... ... . . . ... ... . .. .. . .. . . . . 
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CZF;SC B 

(miejSCQ\~, data) 

..... .... . ~Q1D .. ~fJtw 
(podpis) 

III NiewlaSci\W skrdlic. 
121 Nie dotyczy dziaialno§Ci wylw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwicrL9cej, w fonnie i 
zakresie gospodarstwa rodzilUlCgo. 
(3J Nie dOlYCZy rod nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych. 
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