
O~WIADCZENIE MAJI\TKOWE 
w6jta, zast~pcy wajta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarzcldzajC(cej j tztonka organu zarz<l.dzaj<l.cego gminnCl o50b" prawni\ oraz osoby wydaj<l.cej 
decyzje administracyjne w imieniu w6jtal 

Uwaga: 

Baboszewo, dnia 30.04.2018 r. 
(miejstOW(lM) 

1. Osoba sktadajeaca o~wladczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdil, starannego i lupelnego wypelnienla 
katdej z rubryk. 

2. Jeieli poslczeg61ne rubrykl "Ie z"ajduj" w konkretnym przypadku zastosowa nla, nalezy wplsac ""Ie dotyczv". 
3. Osoba skladaJilca o~wladczenie obow1ilzana jest okreslic przvnaleino~t poslczeg61nych skladnlk6w 

maj'ltkowych, dochod6w r zobowii\zan do maJCltku odr~bne80 I maJCl.tku obj4;ltego malienskijj wsp6lno~clijj 

maJ"tkow". 
4. O~wladczenle maJ"tkowe dotyczy maj"tku w kraju I za grank". 
5. O~wladczenie maj"tkowe obejmuje r6wnlei wlerzytelno~cI pienh:ine. 
6. W CZlilsci A oswladczenia zawarte sOl Informacje jawne, w CZIil~cI B za~ informacje nlejawne dotycz"ce adresu 

zamleszkania skladajOilcego oswiadczenie oraz miejsca poloienla nieruchomo~cI . 

Ja, niiej podpisany(a), Marzanna Juchner, Biernat, 
(im iQna i niltwi~ko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 08.08.1977 r. w Sierpcu 

Urzqd Gminy Boboszewo - Zostcpco Skorbniko, 
(miejsce zatrudnlenia. stanowisko Illb lunkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenla dziala lnosci 
gospodarczej przez osoby petn i'lce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdz le gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 

oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malzer'iskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiCl.ce m6j 

maiCltek odn:bny: 

I. 
Zasoby pien i~ine: 
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej : 95500 zl 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotvczy 

- papiery wartosciowe: nie dotycz¥- na kwot~: nie dotyczy 

II. 
1. Oom 0 powierzchn i: 165 m2

, 0 wartosci: 400 000 zl tytut prawny: wlasnosc 

2. Mieszkanie 0 powierzchn i: nie dotvczy m2, 0 wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo ro lne: 

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 10, 71 ho 

o wartosci: 420 000 zl 

rodzaj zabudowy: nie dotyczv 

tytul prawny: wlosnosc 

Z tego tytulu osi<lgn<llem(~lam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokok i: 14 000 zl przych6d i 

doch6d 



4. Inne nieruchomosci: 

III. 

powierzchnia: 4 dzialki budowlane pow. 0,40 ha 

o wartosci : 200 000 zl 

tytut prawny: wfasnosc 

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowii'l. pakiet wi~kszy nii: 10% udziat6w w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osii'l.gn i'l.lem(~lam ) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotvczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowi<l pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu os ii'l.gnqlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 

zWiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mien ie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadz~ dziala lnost gospadarczql (nalezy podat form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy 

- osobikie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotvczv 

Z tego tytulu osi'lgn'llem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Zarz'ldzam dzialalnosci'l gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnasci 

(nalezy podac form~ prawn'l i przedmiot dzia/alnosci): n;e dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 
- wsp61n ie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osi'lgn'llem( ~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nie dotyczy 

VII. 

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem zarz'ldu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): n;e dotyczy 
Z tego tytutu osii'l.gn<llem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

2. W sp6ldzielniach: n;e dotyczy 
- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczejJ (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osj'lgn'llem(~lam) w roku ubJeglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadz'lcych dzialalnoSt gospodarcz<l.: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarz<ldu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 



- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy 

Z tego tytutu osi<lgn<ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczv 

VIII. 

Inne dochody oSi<lgane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialalnoki zarobkowej lub zaj~c. z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: Umowa 0 proct:: przych6d 50211z1 doch6d 48 876 zl 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartok i powyiej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

na teiy podac mark~, model i rok produkcji): Nissan Qashqai jl1 1.6 dig-T Teena rok prod. 2015 

(wsp6lwlosnosc malienska), motocykl Yamaha xj6 rok prod. 2010 (wsp6lwlasnosc ma/iensko) 

X. 
Zobowiqzania pien i~i ne a wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaci<lgni~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiijzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

nie dotyczy 

Boboszewo, dn. 30.04.2018 r. 
(mleJscowo~, d~t~l 

NiewtaSciwe skrestit. 

Nie dotyczy dziala lnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
J Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzietni mieszkaniowych. 


