
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 
wajta, zastllPcy wajta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarz,!dzaj,!cej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminn,! osob<l prawnq oraz osoby wydaj'lcej 
decyzje administracyjne w imieniu wajta' 

Uwaga: 

Baboszewo, dnia 27.02.2019 r. 
(miejscowo~c) 

1. Osoba skladaj~ca oswladczenle obowl~zana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego wypelnlenla 
kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczeg61ne rubrykl nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisae "nie dotyczy". 
3. Osoba skladaj~ca oswiadezenie obowi~zana jest okreslie przynaleznose poszczeg61nych skladnik6w 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaol do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego malZenskq wsp61nosciq 
majqtkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyezy majljtku w kraju I za granieq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W ez~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu 

zamieszkania sldadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

CZ~SCA 

Ja, nizej podpisany(a), Renata Jankowska, Staciwa 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

urodzony(a) 12.02.1978 r. w Plonsku 
Urzqd Gminy Baboszewo - Skarbnik do 31.01.2019r, Z-ca Skarbnika od 01.02.2019r. 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malZenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowi<jce m6j 
maj<jtek odr~bny: 

I. 
Zasoby pienillzne: 
- srodki pienilline zgromadzone w walucie polskiej: 383971,25 zl wsp61wlasnosc 
- srodki pienilline zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

na kwotll: nie dotyczy 
II. 
1. Oom 0 powierzchni: 130 m', 0 wartosci: 250 000 zl, tytul prawny: wsp61wlasnosc malienska 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m', 0 wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo ralne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy. powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(lllam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: 0,121 ha 
o wartosci: 50 000 zl 
tytul prawny: wsp61wlasnosc malienska 



III. 
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac IiczbEl i emitenta udzial6w: nie dotyczy 
udzialy te stanowiq pakiet wiElkszy niz 10% udzial6w w sp6tce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbEl i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wiElkszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrElbnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastElPujqce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datEl nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. ProwadzEl dzialalnosc gospodarczq' (nalezy podac formEl prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczv 

- osobiscie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dZialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, peJnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac formEl prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczv 
- osobiscie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokasci: nie datyczy 

2. W sp6ldzielniach: nie datyczy 
- jestem czlankiem zarzqdu (ad kiedy): nie datyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (ad kiedy): nie datyczy 
- jestem czlonkiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): nie datyczy 
Z tego tytulu asiqgnqlem(Ellam) w raku ubiegtym dach6d w wysakasci: nie datyczv 

3. W fundacjach prawadzqcych dzialalnasc gaspadarczq: nie datyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie datvczy 
- jestem czlankiem rady nadzarczej (ad kiedy): nie datyczy 
- jestem czlonkiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): nie datyczy 

Z tego tytulu asiqgnqlem(Ellam) w raku ubiegtym dach6d w wysakosci: nie datyczy 

VIII. 
Inne dachady asiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnasci zarobkawej lub zajElc, z padaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdega tytulu: Umawa a pracEl- doch6d 18 598,31 zl, wynajem lakalu - 500 zl. 



IX. , 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d marki Mitsubishi Outlander, rok prod. 2006 
wsp61wlasnosc malienska 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
nie dotyczy 

Baboszewo, dn. 27.02.2019 r. 
(miejscowosc, data) 

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 


