
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 
wajta, zast~pcy wo]ta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, Iderownika Jednostkl organlzacyjneJ gminy, 

osoby zarz<ldzaJqcej i c,lonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydaj1jcej 

decyzJe atiminlstracYJnl;! w imieniu walta' 

HClIiII:JSleWfJ, dtliCl 2!U)4.2019 r. 
IrnlejscowolC) 

Uwaga: 
i. Osoba skladaJ~ca oswiadezenle obowl~zana jest do zgodnego z prawdij, starannego I zupelnego wypelnlenla 

kaide) z rubryk. 
2. Jezeli poszezeg61ne rubrykl nie zna)duj,! w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae "nie doty~. 
3. Osoba skladajqea o'wiadezenie obowlqzana jest okre'lie przynaleinose poszczeg61nyeh skladnlk6w 

ma)qtkowych, doehod6w I zobowlqzatl do majqtku odr~bnego I majqtku obj~tego malienskq wsp61nosciq 
majqtkowq. 

4. Oswladczenle maj'ltkowe dotyczy majqtku w kraju I za granle". 
5. Oswladezenle maj~tl<owe obeJmuje rownie. wierzytelnosci plenl~zne. 
6. W cz~sci A aswladezeni. zawarte sij informacje jawne, w cz~sci B zas Informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania skladaj<lcego aswladezenle oral mle)sc. polozenl. nleruchomosci. 

Ja, nliej ~odpisany(a), Marzanni1 Jucnner, Biernat, 
(lmiol1a i mv:wiakQ Orin nazwlsko rod awe) 

urodzony(a) 08.08.1977 r. w Sierpcu 

Urzqd Gminy Baboszewo - Zast~pca Skarbnika, 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapaznaniu sl~ z przepisaml ustawy z dnl. 21 sierpnla 1997 r. 0 agraniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gaspodareze] przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnla 

8 marca 1990 r. a samorzqdzie gmlnnym (Dz, U. z 2017 r. paz. 1875), zgodnle z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, te posiadam wchodzqce w ,klad ma!zensklej wspolnosci maJqtkowej lub stanowiijce moj 
majqtek odrp'bny: 

I. 
Zasoby plenir:zne: 

- srodki pieni"lzne zgromadzone w walucie polskiej: 79 000 zl 

- sradki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotvczv 

- papiery wartosciowe: nje dotvczv, na kwot~: nie dotvczv 

II. 
1. Darn 0 powlerzchni: 165 m', 0 wartosci: 400 000 zl tytul prawny: wlosnosc 
2. Mieszkanie a powlerzchnl: nie dotvcz~ m', 0 wartosci: nie dotvqv tv!ul prawny: nie dotyczv 

3. Gospodarstwo ralne: 

rodzaj gospodarstwil: rolne, powierzchnia: 10,71 ho 
o wa rtGsc!: 420 000 zl 

rodzaj zabudowy: nie dotvczv 

tytul prawny: wlosnosc 
Z tego tytulu osiijgnqlem(e,!am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 14 000 zl przych6d i 
doch6d 



4, Inne nieruchomoSci: 

powierzchnia: 4 dzialki budowlane pow, 0,40 he 
o wartoki: 200000 z/ 
tytul prawny: w/asnosc 

III. 
Posladam udziaty w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzialow: 

nie dotvczv 
udziaty te stanowi'l pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: aie dotvczv 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: aie dotvczv 

IV. 

Posladam akcje w spolkeeh handlowych - nalezy podac IiczbElI emltenta akcjl: file dotvczy 
akcje te stanowiq pakiet wl<:jkszy nii: 10% akeji w spotee: aie dotvczv 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosd: aie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl mo] matzonek, z wylijczeniern mienia przynaleznego do jego majqtku odrElbnego) 

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 

zwiijzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiijzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo 

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datEl nabycia, od kogo: aie dotvczy 

VI. 
1, Prowadzr. dzialalnosc gospodarcz1j' (nalezy podac formEl prawnq 1 przedmlot dzialalnosci): aie dotyczv 

- osobiscle nie dotvClY 
- wsp61nie z innymi osobaml file c/Oi"V0lV 

Z tego tytutu osi~gnqlem(Qlal1'l) w roku ubleglym przych6d i doch6d w wysokoscl: nie dotvcz~ 

2, Zarzqdzal1'l dzlatalnosclq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnlkiem takiej dzialalnosci 

(naleiy podac formQ prawnq i przedmiot dzial"inosci): nje dotvczy 
- osobiscie nie dotvczy 
- wsp61nie z innymi osobaml nie dQtvczv 
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: aie dotyczy 

VII. 

1, W spolkach handlowych (nazwa, siedzlba sp61kl): nie dotvelV 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): aie qotyC?y 
- jestern czlonldem rady nadwrczej (od Idady): nie dotyClY 
- jestem czlonklem komi.ji rewizyjnej (od kiedY): aie dotvczy 
Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubleglvnl doch6d w wysokosci: nie dotyClV 

2, W sp6tdzlelniach: !lie dotvczv , 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): niel!q~;';QiD!. 

- jestem czlonkiern rady nadzorczej' (od kiedy): nle dotyczv 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): aie dotyczy 
Z tego tytulu osiijgnqlem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotvczv 

3, W fundacjach prowadzijcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotvczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): a.i§ dotvczv 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): aie dotvczv 
- Jestel1'l czlonkiem komisji rewizyjnej (od Idedy): nie dOiyczy 



Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotvczv 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienla lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: Umowa Q prac~: przych6d 77 410,35 zl doeh6d 76075,35 zl 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wilrtosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 

nalezy podac mark~, model i rak produkcji): Nissan Qashqai )11 1.6 dig-T Teena rak prod. 2015 

(wsp6lwlasnosc malienskaj, motoeykl Yamaha x)6 rok prod. 2010 (wsp6lwlasnosc malienskaj 

X. 
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

nie dotvczv 

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), Ii na podslawle art. 233 § ll<odeksu karnego la podanle 
nleprawdy lub lalajenle prawdy grail kara pOlbawlenla wolnoicl. 

Baboszewo, dn. 23.04.2019 r. 
(miejscowosc, d.ltil) 

{poclpisj 

1 Niewlasciwe skresliC. 
, Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 


