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Uwaga: 

Rzewin, dnia 28 kwietnia 2018 r. 
(miejscowoUj 

1. Osoba skfadaj'lca o~wladczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawd<1. starannego l zupetnego wypelnienia 
kaidej 1 rubryk. 

2. Jeieli poszczeg61ne rubrykl nle znajdujil. w konkretnym przypadku zastosowanla, naiezy wpisat Mole dotyczy" . 
3. Osoba skfadajilca o~wladczenie obowi'lzana jest okre~lit przynalei:no~ posz.czeg6tnych skladnik6w 

maj'ltkowych, dochod6w i zobowiilzan do maJ'Itku odrl\lbnego i maj'ltku obj~tego maitensk" wsp6lnoicl" 
maj"tkow". 

4. Oiwladczenie majiltkowe dotyczy maj"tku w kraju I za grankil. 
S. Oiwiadczenie majiltkowe obejmuje rowniei wierzytelnoicl plenif:ine. 
6. W czf:icl A oiwiadczenla zawarte s" informacje Jawne, w czf:~cI B za~ informacJe niejawne dotyczilce adresu 

zamieszkania skladajilcego o~wiadczenie oraz mlejsca poloienia nieruchomo~ci. 

Ja, niiej podpisany(a), Marta Dygan (Jackowska), 
(imiona i nazwisko ofaz nazwisko radowe) 

urodzony(a) 31 sierpnia 1981 w Plonsku 
Urzqd Gminy Baboszewo, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego 

(miejsce zalfudnienia, Slanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sif: z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dn ia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875). zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j 
majqtek odrf:bny: 

I. 
Zasoby pieni~ine: 
- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 6.000,00 
- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

............................................... na kwot~: nie dotyczy 

II. 
1. Dam a powierzchni: 136,00 m2

, 0 wartosci: 120.000,00 tytut prawny: wtasnasc - umowa darowizny 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy ml , 0 wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia: 3,0123ha 
o wartosci: 75.000,00zl 
radzaj zabudowy: budynki gospodarcze 
tytut prawny: wtasnosc - umowa darowizny 
Z tego tytutu asi<lgn<lfem(~fam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d 5.960,86z1 
doch6d 5.960,86zl 

4. Inne nieruchamasci : 
powierzchnia: nie dotyczy 
a wartosci: nie datyczy 
tytui prawny: nie dotyczy 



III. 
Posiadam udziaty W sp6tkach handlowych - naleiy podac liczbt;: i emitenta udziat6w: nie dotyczy 

udziaty te stanowi<t pakiet wiE;:kszy nii 10% udziat6w w sp6ke: nie dotyczv 
Z tego tytutu osi<tgnqtem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posladam akcje W sp6tkach handlowych - naleiy podac Ikzbe r emitenta a'kcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiil pakiet wh:kszy nii: 10% akcjl W sp6tce: nie dotyczy 
Z tego tytlriu osiqgnCltem(E::tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku odrE:bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiClzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropoli talnego nastE:pujClce mien ie, kt6re pod legato 
zbyclu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i datE: nabycia, ad kogo: nle dotyczy 

VI. 
1. ProwadzE: dziatalnosc gospodarczCl! (naleiy poda, formE: prawnq: j przedmiot dziafa lnosci) : nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 
- wsp61nie z innyml osobaml nle dotyczy 

Z tego tytutu oSIClgnqtem(E:tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

2. Zarz~dzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnlkiem takiej dzlatalnosci 
(naleiy podac formE: prawnCl i przedmiot dziatalnosci) : nle dotyczy 
- osobikie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnCltem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

VII. 
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy 

- jestem czfonkiem zarzetdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytufu oslq:gnClfem(t;:fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy 
- jestem czlonklem zarzqdu (ad kiedy): nle dotyczy 
- jestem cztonkiem rady nadzorczejJ (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kledy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osl.u~nqfem(~tam) w roku ublegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy 
- jest em cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonklem komisji rewizyjnej (od kledy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osIClgn'llem(E:tam) w roku ubJegtym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

VIII. 
Inne dochody oSi'lgane z tytutu zatrudnienia lub lnnej dziatalnosci zarobkowej lub zajE:c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: umowa 0 prac~ - dochod 49.096,67z1 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podat markE:, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pieniE:ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniE:te kredyty i poiyczki d'raz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jaklm zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..... 

nie dotyczy 



Rzewin, 28 kwietnia 2018r. 
(miejscowost, data) 

Niewfasciwe skreslic. 
2 Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosl innej i zwierz~cej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych. 


