
O~WIADCZENIE MAJIITKOWE 

wojta, zast«:pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarzildzajClcej i cItonka organu zarzCldzajOlcego gminn", osobct prawnCl oraz osoby wydajClcej 

decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

Uwaga: 

Baboszewo, dnia 30 kwietnia 2018 r. 
(miejscowoU) 

1. Osoba sktadaji\ca o~wiadclenie obowiClzana jest do zgodnego z prawd'l. starannego i zupelnego wypetnienla 

kaidej z rubryk. 

2. JeteIJ poszczeg61ne rubryki nie znajduiil w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wplsac "nie dotvczv". 

3. Osoba skladaJ<tca o~wiadczenle obowiClzana jest okresllc przynaleinosc pOSlczeg61nych skladnik6w 

maJ'Itkowych, dochod6w i zobowiClzan do maj<ltku odr~bnego i majCltku obj~tego maliensk'l. wsp6lnoScI'l. 

maJ'l.tkow'l.. 
4. O~wladczenie maj'l.tkowe dotyczy maj'l.tku w kraju i za granlc'l.. 

S. O~wladczenie maj'l.tkowe obejmuje r6wnlei wierzytelno~d plenit:ine. 
6. W czt:sci A o~wladczenla zawarte S'l. Informacje Jawne, w czt:~ci B za~ InformacJe niejawne dotycz'l.ce adresu 

zamieszkania skladaj'l.cego o~wiadczenJe oraz mleJsca polotenla nieruchomo~cI. 

Ja, nizej podpisany(a), Katarzyna Barbara Gierkowska rod. Sikorska, 
(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe) 

urodzona 4 grudnia 1981 roku w Raci<l.iu 

Urzi\d Gminy Baboszewo, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ewidencji ludnosci i DziafalnoSci 

Gospodarczej , UrzCi!d Stanu Cywilnego 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcJa) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dz iatalno~ci 

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 

o~wiadczam, ie posiadam wchodzqce w skfad mafienskiej wsp61nosci majqtkowej rub stanowiqce m6j 

majqtek odr~bny : 

I. 

Zasoby pieni~:i:ne: 

- srodki pieni~:i:ne zgromadzone w wa lucie polskiej: 255000 PlN 

- srodki pienit:ine zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy 

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy 



II. 

1. Dam 0 powierzchni : nie dotyczy , 0 wartosci: ....................... tytut prawny: ......................... ... .. 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy 0 wartosci: ....................... tytut prawny: ... .. ....................... . 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia : ............................ . 

o wartosci: ................................................................................................................................................ . 
rodzaj zabudowy: ....................................................................................... .. .......... ................ .................. . 

tytut prawny: ............................................................................................................................................ . 
Z tego tytulu osi~gn~tem (~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoki: ................ ... ............ . 

4. Inne nieruchomasci : dziatka rolna 

powierzchnia: 0,65 ha 

III . 

o wartosci: 100 000,00 PLN 

tytut prawny: wtasnoSt 

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy padac li czb~ i emitenta udziat6w: 
nle dotyczy 

udziaty te stanowi'l pakiet wi~kszy nii 10% udziaf6w w sp6fce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi~gn'lfem(~fam l w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy padac IiczbE: i emitenta akcji: 
nle dotyczy 

akcje te stanowict pakiet wi-:kszy nii 10% akcji w sp6ke: 
nie dotyczy 

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

V. 

Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku odr-:bnego) 

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzCl!du terytorialnego, ich 

zwiCl!zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiCl!zku metropolitalnego nast~pujqce mien ie, kt6re podlegalo 

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:nle dotyczy 

VI. 
1. Prowadz~ dZialalnos!! gospodarczct' (naleiy poda!! form~ prawnCl! i przedmiot dziatalnoSci): 
nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

2. Zarzqdzam dziatalnoSciCl! gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnlkiem takiej dziatalnoki 

(naleiy podac formE: prawnq i przedmiot dziatalnosci) : nie dotyczy 

- osobiScie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytutu osiitgnittem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 



VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): oie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotYClV 

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu oSi'lgnqfem{E;:lam) w roku ubiegtym deehed w wysokosci: nie dotyczy 

2. W sp6td zielniach: 
nle dotyczy 

- jestem czfonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (ad kiedy): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedV): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem (~tam J w roku ubiegtym deeh6d w wysokosci:nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadz'Icych dzialalnosc gospodarcz'l.: 
nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarz<ldu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczyZ tego tytufu osiClgnCllem (E:lamj w roku 

ubiegfym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

VIII . 

Inne dochody oSiCigane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci za robkowej lub zajE:c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: umowa 0 pracE: 59539,45 PlN 

IX. 
Skfadniki m ienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

naleZy podac markE:, model i rok produkcji) : VW Passat 86, 2008 

X. 
ZobowiCizania pieniE:ine 0 wartosci powyzej 10 ()(X) ztotych, w tym zaciCigniE:te kredyty i pOZyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiClzku z jakim zda rzeniem, w jakiej wysokoSci): 
nie dotyczy 



, 
~ , 

Powyisze o~wiadczenle skiadam swiadomy(a), it na podstawle art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zataJenle prawdy grozl kara pozbawlenia wolnosci. 

'furoJJj'"u.{Q., ... ~)Q~.2.0)i 
(mlejscowott, datil) 

NiewlaSciwe skreslic. 

Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzE:cej, w formie 

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


