
Oswiadczenie majl!tkowe 
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy, osoby zarzl!dzajl!cej i czlonka organn zarzl!dzajl!cego gminnl! 
osobl! prawnl! oraz osoby wydajl!cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal 

Uwaga: 

Baboszewo, 11.04.2019 r. 
(mie)scowo§6. data) 

I. O,oba sldadaj~ca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego 
wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w Iwnkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 
dotyczy". 

3. Osoba sklad.jqca oswiadczenie obowiqzan. jest okreSlic przyn.leinosc poszczeg6lnych skladnik6w 
majqtkowych, dochod6w i zollowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtkn obj~tego malienskq 
wsp61nosciq majqtkowq. 

4. O§wiadczenie majqtkowe dotycz)' majqtlm w krajn i za granicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmnje r6wnie;; wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cz'(sci A oswiadczenia zawarte slI informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz~ce 

adresu zamieszkania sldadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZF;SC A 
.fa, nizej podpisany/podpisana, Janina Bogdana Macikowska z d. Lenard 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony/urodzona w 11 stycznia 1963 r. w P!onsku 
Przedszkole w Baboszewie - Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

(mie)sce zatrudnienia, stanowisko tub jitnkc)a) 

po zapoznaniu siy z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodurczej przez osoby pelniqce fimkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.1393) oraz u.,f[rwy z dnia 8 marco 

19901'. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zgodnie z art. 24h lej Ustawy, oswiadczam, ;te 
posiadam wchodz~ce w s/dad malzenskiej wsp61nosci maj~tkowej Inb slanowi~ce moj maj~tek odn;bny: 

I. Zasoby pieniyzne: 
- srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY 
- srodki pieniyzne zgromadzone w wa1ucie obcej: NIE DOTYCZY 
-- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY 
II. 

1. D0111 0 powierzchni: 104 1112
, 0 wartosci: 350 000 tytu! prawny: WSPOLNOTA 

MALZENSKA 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2

, 0 warto§Ci: ................................ tytul 
prawny: NIE DOTYCZY 
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY 
rodzqi gospodarstwa: ...................... powierzchnia: ..................... , 0 wartosci: NIE DOTYCZY 
rodzaj zabudowy: .......................................... " ........ , tytu! prawny: NIE DOTYCZY 
Z tego tytllfU osj~gn~lem/osi~gl1y!am w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 
NlEDOTYCZY 



4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: dzia!ka, na kt6rej stoi dom - 24ar 
o wartosci: 140 000 zl 
tytu! prawny: WSPOLNOT A MALZENSKA 

III. 
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzia!6w: 

NIEDOTYCZY 

udzia!y te stanowitf pakiet wiykszy niz 10 proc. udzial6w w sp6!ce: NIE DOTYCZY 
Z tego tytu!u ositfgntflem/ositfgnylam w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: 

NIEDOTYCZY 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta akcji: 

NIEDOTYCZY 
akcje te stanowitf pakiet wiykszy niz 10 proc. akcji w sp6!ce: NIE DOTYCZY 

Z tego tytulu ositfgntf!em/ositfgnylam w roku ubieg!ym doch6d w wysokosci: 

NIEDOTYCZY 
V. 

Nabylem/nabylam (nabyl m6j malzonek, z wyltfczeniem mienia przynaleznego do jego 

majtftku odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek 
samorztfdu terytorialnego, ich zwitfzk6w lubod komunalnej osoby prawnej nastt;pl\itfce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, 
od kogo: NIE DOTYCZY 

VI. 
1. Prowadzy dzialalnos6 gospodarcztf2 (nalezy poda6 formy prawntf i przedmiot dzialalnosci): 

NIEDOTYCZY 
- osobiscie NIE DOTYCZY 
wsp61nie z inny:tlli osobami NIE DOTYCZY 

Z (ego tytulu ositfgntf!em/ositfgnylanl w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE 
DOTYCZY 
2. Zarztfdzam dzialalnoscitf gospodarcztf lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzia!alnosci (nalezy podac formy prawntf i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY 
- osobiscie NIE DOTYCZY 
- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu ositfgntflem/osi,)gny!am w roleu ubieglym doch6d w wysokosci: NIE 

DOTYCZY 



VII. 

I. W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki): NIE DOTYCZY 

-jestem czionkiem zarz~du (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

.- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytuiu osi~gn~iem/osi~gn"iam w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: 
NIEDOTYCZY 

2. W sp6idzielniach: 
NIEnOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): NIE DOTYCZY 

.- jestem czionkiem rady nadzorczel (od Idedy): NIE DOTYCZY 

- jeskm cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytuiu osi~gn~lem/osi~gnyiam w roku ubieglym uoch6d w wysokosci: 
NIEDOTYCZY 
3. W ftmdacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~: NIE DOTYCZY 

- jestem czion]dem zarz~du (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czionkiem komisji rewizyjn"i (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytulu osi~gn~lem/osi~gn"lam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE 
DOTYCZY 

VIII. 

lnne dochody osi~gal1e z tytulu zatrudnienia lub ilmej dzialalnosci zarobkowej lub zaj"c, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytu!u: 
UMOWA 0 PRAC,Et - DOCHon - 77845,74 zl 
UMOWA 0 DZIELO -DOCHOD - 748,80zl 
INNE ZRODLA - DOCHOD - 1078,41zl 



IX. 

Skladniki miema ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zl (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nalezy poda6 mark", model i rok produkcji): 
1. Samoch6d osobowy VW GOLF 2009r 

2. Samoch6d osobowy VW POLO 2007r . 

X. 

Zobowiiizania pieni,zne 0 wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaciqgni,te kreclyty i pozyczki 
oraz warunki, na jakich zostaly Lldzielone 

w jakiej wysokosci): NIE DOTYCZY 

~,,?@.o, .fU?.~:~O;f9; 
(miejscoH'o§C, data) 

! Niewlaschvc S~"-tesJjc . 

(wobec kogo, w zwi,!zku z jakim zclarzeniem, 

. ! Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w fonnie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
) Nie dotyczy rad nacJzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych. 


