
OSWIADCZENIE MA.J .<\TKOWE 
(s porz'ldzone na dzien odwolania z funkcj i Skarbnika G miny Baboszcwo w dniu 

08.0 1.201 8 •. ) 

wajla ( 8uFmislrz8) j laSI~I)ey w9;j la (ZQst~b-"-t'mist .. 'za) I sel,,'eto flll e lllillY, ska rbnika gminY1 
Iderowni lm jedll6st ld 61'gR nizoc)j nej gminYI eselJy za Fz~dz8jlteej i czlonka orga nu 
za l'z:}dz:lj~cego gminn~ osobll prawn~ oraz osoby wydaj llcej dccyzje administracyjnc w imicniu 
w6jta fbui'nHsH':tft)-~ 

Szydlowo. dll ia 3 1.01.2018 roku 
(m icjscowosc) 

Uwaga: 

I. Osoba sktadajCJca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd<j,. starannego 
i zupel ncgo wypelnicnia kaZdej z rubryk. 

2. Jetelj poszczeg61ne fubryki nie znajd uj'l w konkretnym przypadku 7..8stosowania , na lezy 
wpi sac ,,!lie dotvczy" . 

3. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynalei.nosc poszczego lnych 
skladnik6w maj 'ltkowych , dochod6w i zobowiqzml do majfltku od rybnego i maj<Jtku objytego 
malzensk<J wsp61noscill majlltkowq. 

4. Oswiadczenie maj<Jtkowe dotyczy maj qtkll w kraju i za grani C'!. 
5. Oswiadczcnie maj <J tkowc obej muje rowniez wicrzytcl nosci picn i~zne. 
6. W czysci A oswiadczcnia zawarte s<J infonnacje jawne. w cZysci B zas 

dotycZ<Jcc adresll Z<1mieszkan ia skladaj<Jcego oswiadczeni c oraz 
nieruchomosci . 

czr,SC A 

in formacjc niejawnc 
mleJsca polotcnia 

Ja, nii.ej podpisany (a) , .. .... .... . Wiolena Kujawa . .. .IRzqp/ .......................... .. ..... . 

(im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony (a) .... ... .. .. 04 ... marca 1974 roku .......... ... ... w .. ...... . Cicchanowie ...... .. 

zalrlldniona w U r~dzie Gminy Babaszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo na stanowisku 
Skarbnik Gm iny Ki crown ik Referat' ll Finansowo-Podatkowego. 

(m iej sce zatrudnienia , stanowisko lu b fu nkcj a) 

po zapoznaniu si/f z przepisami ustawy z dn ia 21 sierpni a 1997 roku 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialal nosc i gospodarczej przez osoby pclniqce funkcjc publiczne (Oz.U. z 2006r., Nr 216, poz. 
15 84ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samor7-'Jdzie gm innym (Oz.U. z 20 17r., poz. 
1875), zgod nie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sk lad malicl1skiej 
wspolnosci rnajqtkowcj lu b slanowifice moj majqlek odnrbny : 
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I . 

Zasoby pieni~zne : 

- srodki p ieni~i.ne zgromadzone w wa lucie polskiej : .... ...... .... 5.000,00 zi .......................... .... . 

- srodki p ien i~zne zgrornadzone w walucie obcej : ............ nie dotyczy ................................... . 

- papicI)' wartosc iowe : ....... ... ..... ...................... nie dotyczy .. ...... ... ... ...... ... .. .. .. .... ... . 

...... .... .... .. .. ......... .. ........ .... lla kwot~ ; ............................. !lie dotyczy ........................................ . 

n. 

l. Dam 0 powierzchni : 165 In 2, 0 wartosci ......... 400.000,00 zl ...... ... .. ...... .. .. ....... . 
tytlll prawny : Akl notarialny ~ wlasnosc ........... ...................... .... ....... .. ......... .. .... . 

2. Micszkanic 0 powierzchni : ... nie dotyczy. ... m ~, 0 wartosci ..... nie dotyezy .................... . 
tytul pra'''ny ......................... nie dotyczy ......................................................................... . 

3. Gospodarstwo rolne : 
rodzaj gospodarsrwa : ............ grunty rolne i 11lki....... ......... . ..... . .. . .... . . .. . ...... . 
powierzchnia: ............ . .. 5,8\ ha. .. ..... ................... . ....... ....... ....... .. 
o ,val1osci : .......................... \40.000,00 zl................... .. ................................ .. 
rodzaj zabudowy : ................. grunty rolne i 11Iki ...... ....... .. ................ . 
tylul prawny : ......... Akl notarialny - lItnowa darowizny .................................................. .. 

Z tego ty tll ill osillgn~lam na dziell 08.0 \.20\8 przyehod i dochOd w wysokosci 0,00 PLN . 

4. lnne nieruehomosc i : 
powierzehnia: ............................................ nie dotyezy .. .. ..... ..... .... ........ ............... ... . 

o wartosei : ................................................. nic dotyczy .............................................. . 

tY1l11 pra\"ny : ....... ...... ............................... nic dotyczy ... .... ........ ......... ................................. . 

III. 

Pos iadam udziaiy w spo/kaeh handlo">'Ych - nalciy podac liezb(( i emitcnta lIdzial6w: 
...... .. ................................... .. ..... nie dotyczy.... . ..................................... .. 

udzialy te stanowill pakiet w iykszy niz 10 % udzial6w w spolce: ... !lie dotyczy ........... .. .... .. ... .. 

............................................................................ .................................... ... ...... .... ..... .... .......... .... .. 
Z tego Iytulu os i<}gnqlcm ((( lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ...... nie dotyczy .... 
........................................................................ .. .......................................... .. ..................... 

IV. 
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Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac l icz~ i emitenta akcj i : 
........................................ .. .. .. .. . nie dotyczy ... .... ...... .. ..................................... ... ....... ... .. .... . 

akcje te St.!ltlowi'l pakiet wi9kszy niz \0 % akcj i w spolce: 
............................................................ nie dotyczy ...... ...... ...... ..... ......... ... . 

Z lego tytulu osiflgnqlem (ylam) w rokllllbiegtym doeh6d w wysokosci : ...... nie dotyczy ...... . . 

V. 

Nabylcm (am) (nabyl m6j malzonek, z wylqezeniem mienia przyna lezncgo do jego rnajtttku odrf;bnego) 
od Skarbll Pmlslwa, inncj patlslwowej osoby prawnej , jednoslek samorzljd ll tCl)'toria lnego, ieh 
zwi'1zk6w, komunalnej osoby prawnej Ilib zwi'1zku melropolilal nego nastf;pujqec mienic, kl6re 
podlcgalo zbyei u w drodze przetargu - naiei:y podac opis mienia i daty nabyc ia, od 
kogo: .. .......... . ...................................................... ..... ... . 

VI. 

.. .... ... .. .. ... .... .. ni e dotyezy .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ....... ... ......... ... ... ..... ... .. ...... . 

I. Prowadzy dziala lnosc gospodarelll (nalczy podac fonn~ prawnq i przedmiot 
dziala lnosci): ............................... nie dotyezy ................... ............ ............ ... .. ................. . 

. osobiseic .................................. nie dotyezy .............................................................. . 

- wsp61nie z innymi osobami ..... . 

Z lego tytulu os i<tgn<tlem(trlam) w roku ub icgtym przyeh6d i doehod 
w wysokose i : .. . .. ....... .. .. ..... .. ..... ....... n ie dotyezy ........... ..... ........ .... ..................................... . 

2. ZarzEtdzam dzialalnose i,! gospodarelll lub jestem przedstawieie lem , pelnonlocnikiem takiej 
dzialalnosci (na lezy podac formtr pra wil'! i przedmiot dzialalnoSci ) : 

..... ............................... nie dOlyezy ....... ..... ......... ... ......... .......................... . 

. osobi sc ic ......... ...... ..... ..................... nie dOlyezy ... .. .... .. .......... .. ......... .. .......... .. ............ . 

- wsp61nie z innymi osobami ... .. .. .. .. nic doryezy .. ...... ........................... ... .... .... .. .. ........ .. . 

Z lego tyt ulu os i<tgn'l lem(tr1am) W roku ubieglym doch6d w wysokosei : .......... .. ..... . 
........... ... ..... ...... ..................... ni e dOlyezy. ... .. ..... ..... ..... ........ ..... ............ ... ....... . . 

VII . 

I. W spalkaeh handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : .... nie dotyezy ....... .. .............. ... ... . 
..... .. ...... .......................... ..... ............................ .. .. .. ..... ......... ............................... ...... ... .. . 
..... ................... .. ......... ............................. ....... ....... ..................................... .................. . 
- jestem czlonkiem zarllldu (od kiedy) : .... .. ............. nie dotyczy .. . 

- jestem czlonkiem rady nadzorezej (ad kiedy): . .... .. nie dotyezy .. 
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- jestem czlonkiern komi sji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy .................. .... .... ... . 

Z tego tytulu os i<tgn<tlem(trlam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosc i : .. ..... .... .. . 
..... ..... ... ...... ..... ................................. ................................ nie dotyczy ......... .......... .. ....... . 

2. W spo/dzielniach : 
................ ... ..... ..... .. .. ..................... ... .... .......................... nie dotyczy ......... .. ...... .. .. .. ..... . 

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

- jestern czlonkiem rady nadzorczej ) (od ki edy) : .... . nie dotyezy ............................. . 

- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) : ...... nie doryezy .. . ...... .... ........... .. . 

Z lego 1)1ulu osiqgnqiem(t;iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : ...................... . 
......... .. ......................................... nie daryezy... ... . ... . .. ... ...... .. ... ....... .. ....... ......... .. . 

3. W fundacjach prowadz'Icych dzialalnosc gospodarcz'l: 
.. ..... .. ...... ... ... ... ...... .. .... ... ...... .. n ie dOlyezy ... . . .. . ........ .. ....... ... .... ........ ... ........ ... ........... . 

- jcstem ezlonkicm zarutdu (od kiedy): .......................... nie dotyezy ......................... . 

- jeslem ezlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......... .. ... nie doryezy ...... .. ...... ..... ..... . 

- jcstem czlonkiern kom isji rewi zyj nej (od kicdy): .. ..... nie dotyczy. ........ .. ............ . 

Z lego rytulu osi'lgn'licm(t;/am) w roku ubieglym doc hod w wysokosci : ... ......... .. .... . . 
.. . ....... ....... ..... ...... ... ... ..... ..... ... . .... n ie doryezy .... ........ .. ...... ........................................... . 

VIII. 

Inne doehody os i'lgane z tytulu zatrudnien ia lub in nej dzialalnosei zarobkowej lub zajt;C, 
z podanic11l kwot tlzyskiwanych z kazdego tytulu powolania na Skarbnika Urzt;du Grniny Baboszewo 
w 201 8 roku os i'lgntt1arn doc hod neuo 5.737,25 PLN. 
IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSti powy.zej 10 000 zlotych ( w przypadku pojazdow 
meehanicznych naleiy podac rnarkt; , model i rok produkeji): Samoeh6d osobowy marki SKODA 
mode l Fabia III Hatchback 14/ 1,00 em1, rok produkcj i 2016. 
X. 

Zobowiqzania pienit;zne 0 warlose; powyzej 10000 zlotyc h, w tym zaciqgnit;le kredyty i pOZyczk i 
o raz warun ki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokose i) : ..... ..... .. . .. .... ...... ...... . 
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I) kredyt mieszkaniowy Wlasny k'll - uruchomiony w 2007 r. w PKO BP OlMlawa na okres 360 

micsic;cy, stan zadluzcnia na dzien 08.01.2018r. - 119.898,11 PLN (rata 673 ,02 PLN); 

2) pozyczka hipolcczna transzowa ufllchomiona w 201 6 rokll w PKO BP O/Mtawa na okres 179 

miesiycy. stan zadluzenia na dzicn 08.01.2018 1'. - 81.838.87 PLN (rata 721,73 PLN ) 

zastqpienie kredytu konsolidac)jncgo; 

3) umowa promocyjnego kredytu konsumenckiego AUTOKREDYT w Volkswagen BANK 

zaciqgnicrty w 2016 1'. na okrcs 48 micsiycy, rata 681,13 PLN (w tym llbezpicczenie rocznc, 

ubezpieczenie krcdyttl i prowizja), stan zadluzenia na dziell 08.01 .2018 r. - 41.098,47 PLN; 

4) potyczka zaci'lgnicrta w 2017 1'. W PKO BP O/M lawa na okl'es 96 micsiycy na cele 

konsumcnckie. rata 325.56 PLN, stan zadlutenia na dzieli 08.01.2018 r. w kwoc ie 

20.595,07 PLN. 

cz~sc B 

Powyz.sze oSwiadczenie skladam swiadoma. ii na podstawic 
nicprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

Szydtowo dn. 31.01.2018 r. 
(miejscowosc , data) 

1 Nicw lasc iwc skrdlic 

art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie 

2 Nie dotyczy dziula1nosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ros li nnej i 
zwierzyccj, w ronnie i zakresie gospodarslwa rodzinnego. 

3 ie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 
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