
O~W1ADCZENIE MAJI\TKDWE 

wojta, zastt:pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby zarzildzajilcej i cztonka organu zarzildzajilcego gminnil osobil prawnil oraz osoby wydajilcej 

decyzje administracyjne w imieniu wojta1 

Baboszewo, dnia 27.04.2018 r. 
lmiejs(Owo~J 

Uwaga: 
1. Osoba sktadaji\ca o~wladczenle obowli\zana jest do zgodnego z prawdil, starannego I zupetnego wypelnienia 

kai:dej z rubryk. 
2. Jeieli poszczeg61ne rubrykl nle znajduji\ w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wpisat "nle dotvczy". 
3. Osoba skladaji\ca o~wladczenle obowli\zana jest okrdllt przynaleino~t poszczeg61nych skladnlk6w 

maji\tkowych, dochod6w I zobowli\zan do maji\tku odrc:bnego I maJ<ltku objc:tego matierisk<l wsp6lno~ci<l 
maJiltkowil· 

4. Oswladczenie majiltkowe dotyczy maj'ltku w kraju I za grankil. 
5. O~wiadczenie maji\tkowe obeJmuje r6wnlei wierzytelnoscl plenlc:i:ne. 
6. W czt;:~ci A oswiadczenla zawarte SiI informacje jawne, w czt;:sci B zas informacje nleJawne dotyczilce adresu 

zamleszkania sktadaji\cego oswladczenie oraz miejsca poloi:enia nieruchomo!cl. 

Ja, nizej podpisany(a), Renata Jankowska, Staciwa 

urodzony(a) 12.02.1978 r. w Pion sku 
Urzqd Gminy Baboszewo - Skarbnik, 

(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe) 

(miejste zatrvdnienla, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sic: z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogran iczeniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. paz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. paz. 1875 ), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodz<lce w sktad matl:enskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j 
majqtek odr~bny: 

I. 
Zasoby pieni~zne: 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 682 288,48 zt. 
- srodki pieni~zne zgromadzone w wa lucie obcej: nie dQtvczy 
- papiery wartosciowe: nie dotvczy 

na kwot~: nie dotvczy 
II . 
1. Oom 0 powierzchni: 130 m2, 0 wartosci: 250 000 zt, tytut prawny: wsp6twtasnosc malzeriska 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: ole dotyczy tytut prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne : 

rodzaj gospodarstwa: nie dotvczy, powierzchnia: nle dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: ole dotyczy 
tytut prawny: nie dotvCly 
Z tego tytutu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotvczy 

4. Inne nieruchomOSci: 
powierzchnia: nie dotvczy 
o wartosci : oie dotyczy 
tytul prawny: nie dotyczy 

~( 



III. 
Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - naleiy podat liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy 
udziaty te stanowiCl pakiet wi~kszy nii. 10% udziat6w w sp6ke: nle dotyczy 
Z tego tytutu os iqgnqtem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podat liczbE:: i emitenta akcji: nle dotyczy 
akcje te stanowiq paklet wlE::kszy nii 10% akcji w sp6tce: nle dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabytem(am) (nabyf m6j mationek, z wytClczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrE::bnego) 
od Skarbu Panstwa, lnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nle dotyczy 

VI. 

1. ProwadzE:: dziafa lnosc gospodarczq2 (naleiy podac formE:: prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotvczy 

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziafalnoscl 

(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy 
- osobiScie nie dotyczy 
- wsp61nle z lnnymi osobami nle dotyczy 

Z tego tytutu osi<lgnqlem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VII . 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(li:tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 
2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarziildu (od kiedy): nle dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej1 (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytufu osi<lgn<lfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcziil: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonklem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotvczy 

VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajE::c, z podan iem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: Umowa 0 pracE:: - doch6d 51 839,90 2f, umowa 0 dzieto - 400,00 zt 
wynajem lokalu - 5600,00 zl. 



IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d marki Mitsubishi Outlander, rok prod. 2006 

X. 
Zobowi'lzania pieni~zne a wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zacictgnililte kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiCl:zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
oie dotyczy 

Baboszewo, dn. 27 .04.2018 r. 
(mjl!jSC;QWO~, datal 

1 Niewtasciwe skreslic. 

(podpis) 

2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych. 


