
OSWIADCZENIE MAlJ.\TKOWE 
walta, zast'lP£y-walta, sellfetaFla gll'lil'l,(, sllaFBl'lilla gll'lil'l,(, IEieFEl.·milla leell'lElstlEi ElFgal'liza£yjl'lej gll'lil'l't', 

ElSElBY zaFz"elzajEleel i £zlel'lila eFgal'l~ zaFz"elzaj,,£egEl gll'lil'll'l" ElSeB" pFaWFlEI oraz osoby wydajqcej 

decyzje administracyjne w imieniu wojta1 

Uwaga: 

Baboszewo, dnia 23 kwietnia 2019 r. 
(mlejscowos~) 

1. Osoba skladaj'lea oswiadezenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego I zupelnego wypelnienia 
kaidej z rubryk. 

2. Jeieli poszezeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyezy". 
3. Osoba skladaj'lea oswiadezenie obowi'lzana jest okreslic przynaleinosc poszezegolnyeh skladnik6w 

maj'ltkowyeh, doehod6w i zobowi'lzan do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego maliensk'l wspolnosci'l 
maj'ltkow'l. 

4. Oswiadezenie majqtkowe dotyezy maj'ltku w kraju i za granie'l. 
5. O.wiadezenie maj'ltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosei pieni~ine. 
6. W ez~sci A o'wiadezeni. zawarte s'l informaeje jawne, w ez~sel B zas informaeje niejawne dotyez'lce adresu 

zamieszkania skladaj'leego oswladezenie oraz miejsea poloienia nieruehomosei. 

cz~st A 

la, nizej podpisany(a), Marta Dvgan, lackowska, 
(1m ion a i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

urodzony(a) 31 sierpnia 1981 r. w Plonsku 
Urzqd Gminv Baboszewo, Kierownik Referatu Organizacvjnego, 

(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ystawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelni'lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawv 
oswiadczam, te posiadam wchodz'lce w sklad malienskiej wspolnosci maj'ltkowej lub stanowi'lce moj 
maj'ltek odr'lbnv: 

I. 
Zasoby pieni'line: 
- srodki pieni'line zgromadzone w walucie polskiej: 18000,00 zl (malienska wspolnosc majqtkowa) 
- srodl<i pieni'line zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczV 
- papiery wartosciowe: nie dotvczV 

na kwot'l: nie dotvczV 
II. 

1. Dom 0 powierzchni: 136,00 m2, 0 wartosci: 150000,00 tVtul prawny: wlasnos.: - umowa darowiznv 
(malienska wspolnosc majqtkowa) 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotvczV m2, 0 wartosci: nie dotvczV tvtul prawnv: nie dotvczV 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia: 3,0123ha 
o wartosci: 75000,00zl 
rodzaj zabudowy: budvnki gospodarcze 
tytul prawnv: wlasnosc - umowa darowizny 
Z tego tvtulu osi'lgn'llem('llam) w roku ubieglvm przvch6d i doch6d w wvsokosci: 7862,23zl 
(malienska wsp61nosc maj'ltkowa) 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: nie dotvczV 
o wartosci: nie dotvczy 
tytul prawnv: nie dotyczV 

III. 
Posiadam udzia/y w sp61kach handlowvch - naleiy podac liczb'l i emitenta udzial6w: nie dotyczy 
udzialv te stanowiq pakiet wi'lkszV nii 10% udzial6w w sp6lee: nie dotyczy 
Z tego tvtulu osiqgnqlem('llam) w roku ubieglvm doch6d w wvsokosci: nie dotvczV 



IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6/ce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zWiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, ad kogo: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. W sp6ldzielniach: 
nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: 
nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .nie dotyczy 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: umowa a prac~ - przych6d 81369,18 zl, doch6d 79700,46 zl 
(malienska wsp61nosc majqtkowa) 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego a wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
nalezy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy 

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 



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

Babaszewa, 23 kwietnia 2019r. 
(miejscowQSC, data) 

1 Niewlasciwe skreslic. 

2 Nie datyczy dzialalnosci wytworczej w ralnictwie w zakresie produkcji raslinnej i zwierz~cej, w formie 

i zakresie gaspodarstwa rodzinnego. 

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 


