
O~WIADCZENIE MAJI\TKOWE 
w6jta, zasttpcy w6jta, sekretana gmlny, skarbnlka gminy, kierownlka jednostkl organizacyjnej 

Iminy, 
osoby zarziildzajqcej i czfonka organu zartctdzaj"cego gminml oso~ prawn .. oraz osoby wydajiilcej 

deCYlje adminlstracyjne w ImlGnlu w6jta1 

Baboszewo dnla 06.04.2018r 

UwaRa: 
1. Osoba sktadaj,ca o~wiadczenle obowhlzana jest do z.a:odneso z prawd" starannelo I zupetnelO 

wvpetnlenia 
kaidej z rubryk. 

2. Jelell poszcze&6lne rubrykl "Ie znajduJiI! w konkretnym przypadku zastosowanla, "alety wplsat -"Ie 
dotvczy· . 

3. Osoba skfadaJOIca oswladczenie obowl'llzana jest okresllt przynaleinoU poszczes61nych sktadnlk6w 
majiltkowych, dochod6w I zobowlll!zan do maJ<ttku odr.bneao i maj.iltku obj,telo maHenskil wsp61nosciCli 
majiltkoWiI. 

4. ~wiada:enle maJ;ttkowe dotyay maliltku w kraju i za aranla,. 
5. Oswladczenle maJiltkowe obejmuJe r6wnlei wlerrytelnokl plenh:ine. 
6. W cz~1 A o'wladczanla zawarta Sl\ lnformacj_ lawn., w cz,kl B za' Informacl_ nlelawne dotyczOlce adresu 

zamleszkanla sktadaj'lCelO o~wladCl.enle oraz mleJsca potoienla nleruchomokl. 

Ja, niiej podpisany(a), Janina Boedana Mac:lkowska z d. Lenard 
(imlona I nazwlsko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)11 stycznia 1963rw ptonsku 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 
(miejsce !Cltrvdnlenia, stanowlsko tub funkcJa) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzjatalnoki 
gospodarczej przez osoby petni<)ce funkcje publlane (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marea 1990 r. 0 samorzildzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
o~wiadczam, Ie posladam wchodz'1ce w sktad matienskiej wsp61noki maj'1tkowej lub stanowi'1ce m6j 
maj'1tek odr~bny: 

I. 
Zasoby pieni~ine: 
- ~rodki pienil:tne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZV 

- srodki pienl~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZV 
- papiery wartokiowe: NIE DOTYCZV 

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

II. 
1. Dom 0 powlerzchni: 104 m l, 0 wartokl: 300 000 zt tytut prawny: W~CICIEl 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: ....... ml,o wartosci: ....................... tytut prawny:: NIE DOlYCZV 
3. Gospodarstwo rolne:: NIE DOTYCZV 

rodzaj gospodarstwa: .......................................................................... , powierzchnia: NIE DOTYCZY 
o wartosci: NIE OOTYCZV 

Jt 



rodzaj zabudowy; NIE DOlYCZY 
tytuf prawny: NIE DOTYCZV 
Z tego tytufu osi.,gn.,fem(';am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE OOTYCZV 

4. lnne nieruchomosci: NIE DOTYCZV 
powlerzchnla: NIE DOlYCZV 

a wartosci: NIE DOTYCZY 

tytut prawny: NIE DOTYCZY 

III. 

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczbe i emitenta udziaf6w: 
NIE OOTYCZV ..... 

udziafy te stanowi., pakiet wiekszy nit 10% udziaf6w w sp6tce:: NIE DOTYCZV 

Z tego tytutu osi.,gn.,tem(etam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: NIE DOlYCZV 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalety podac liczbe i emitenta akcji: 
: NIE OOTYCZV •.... 
akcje te stanowi., pakiet wiekszy nit 10% akcji w sp6tce: 
: NIE OOTYCZV ..... 
Z tego tytufu osi.,gn.,tem(efam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoScl:: NIE DOlYCZV 

V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j maftonek, z wyf.,czeniem mienia przynaletnego do jego maj.,tku odrebnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz.,du terytorialnego, ich 
zwi.,zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi.,zku metropolitalnego nastepuj.,ce mlenie, kt6re podlegafo 
zbyciu w drodze przetargu - nalety podac opis mienia i date nabycia, od kogo: 
: NIE OOTYCZY ..... 

VI. 
1. Prowadze dziatalnosc gospodarcz.,2 (nalety podac forme prawn., i przedmiot dzlafalnosci): 

NIE OOTYCZV 
- osobikie: NIE DOTYCZV 

- wsp6lnie z Innymi osobami: NIE DOTYCZV 
Z tego tytutu osi.,gn.,tem(etam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokoSci:: NIE DOlYCZY 
Zarz.,dzam dziafalnosci., gospodarcz., lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem taklej 

dziafalnoSci 
(naleiy podac forme prawn., i przedmiot dziatalnosci): : NIE DOTYCZV 



- osobJ~cle: NIE DOTYCZV 

- wsp6lnie z innymi osobami: NIE DOTYCZV 

l tego tytulu osi~gn~lem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: NIE DOTYCZV 

VII. 
l. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): 

, NIE OOTYCZY ..... 

- jestem cztonkiem zarzijdu (od kiedy):: NIE DOTYelY 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):: NIE DOTYelY 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):: NIE DOTYay 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokokl: : NIE DOTYay 

2. W sp6ldzielniach: 
: NIE OOTYCZV 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):: NIE DOTYCZV 
- jestem cztonkiem rady nadzorczejl (od kiedy):: NIE DOTYCZV 
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):: NIE DOTYCZV 
Z tego tytufu oslqgnqlem(t;am) w roku ubiegtym doch6d w wysokokl:: NIE DOTYClY 
3. W fundacjach prowadzilcvch dziatalno~c gospodarczct: 
, NIE OOTYCZV 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): : NIE DOTYCZV ..... 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):: NIE DOTYCZY ..... 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):: NIE DOTYelY 

Z tego tytulu osiilgnilfem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: 

: NIE OOTYCZV ..... 

VIII. 
Inne dochody osiuane z tytutu zatrudnienia lub innej dzlalalno~ci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 
UMOWA 0 PRAq - OOCH60 - 79261,48Zt 

UMOWA 0 DZIElO - OOCH60 - 240,00 Zt 

INNE tR6DtA - OOCH60 -1000 00 Zt 

IX, 
Skfadniki mienia ruchomego 0 warto.sci powyiej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): 

X. 

l. Samoch6d osobowy OPEL MER IVA 2007r 
2. Samoch6d osobowy VW POLO 2008r 

lobowictzania pieni~ine 0 warto~ci powyiej 10000 zlotych, w tym zaclqgnl~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jaklm zdarzeniem, w jakiej wysoko~ci): 
NIE OOTYCZY 



.Powytsze o!wladczenle skfadam ~wiadomy(a). ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanle 
nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolno~ci . 

P:l.aP.9. J'l;. w.Q. ..... 9,6 .. Qi1.: .. 1.- 0 ,,( i v 
(mieJ5CowoU. data) 

1 Niewtasciwe skre~lit . 

2 Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnlctwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzE:cej, w formie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych. 

c) 


