
Oswiadczenie majlltkowe 
wojta, zasttrpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy, osoby zarqdzajllcej i czlonka organu zarzlldzajllcego gminnll 
osobll prawnll oraz osoby wydajllcej decyzje administracyjne w imieniu wojta l 

Uwaga: 

Baboszewo, 17.04.2020 r. 
(miejscowosc, data) 

1. Osoba skladaj~ca Mwiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~. starannego i zupelnego 
wypelnienia katdej z rubryk. 

2. Jeteli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania. nalety wpisat "nie 
dotyczy". 

3. Osoba sk/adaj,!ca o~wiadczenie obowi~zana jest okrrilit przynaletno~t poszczeg61nych skladnik6w 
maj~tkowycb. docbod6w I zobowl~zall do maj~tku odr~bnego I maJ~tku obJ~tego malteIls~ 

wsp6lnoki~ maj"tkow~. 

4, O~wiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za grani..,. 
S. O§wiadczenie maj'!tkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoki pieni~ne. 
6. W c~§ci A o~wiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w ~ci B zas informacje niejawne doty~ce 

adresu zamieszkania sk/adaj~cego o~wiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomoki. 

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

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony/urodzona w II stycznia 1963 r. w Plonsku 
Przedszkole w Baboszewie - Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami Uslawy z dnia 2 J sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowackenia dzialo/nose; 

gospodarczej przez osoby pelniqcefunkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. 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 USlawy, oswiadczam, ze 
posiadam wchodzl!ce w sklad maltenskiej wsp6lnosci maj'ltkowej lub stanowi'lce m6j maj'ltek odr~bny: 

I. Zasoby pienil(me: 
- srodki pienil(me zgromadzone w waJucie polskiej: NIE DOTYCZY 
- srodki pienil(me zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY 
- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY 
II, 

1. Dom 0 powierzchni: 104 m2
, 0 wartoSci: 350 000 tytul prawny: WSPOLNOTA 

MALZENSKA 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2

, 0 wartosci: ................................ tytul 
prawny: NIE DOTYCZY 
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY 
rodzaj gospodarstwa: ...................... powierzclmia: ..................... , 0 wartosci: NlE DOTYCZY 
rodzaj zabudowy: ....................................................• tytul prawny: NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osillgn¥em/osillgnl(lam w roku ubieglym przychod i dochOd w wysokosci: 
NIEDOTYCZY 



4. !nne nieruchomosci: 

powierzchnia: dzialka, na kt6rej stoi dom - 24ar 
o wartosci: 140000 zl 

tytul prawny: WSPOLNOTA MALZENSKA 

Ill. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podac licz~ i emitenta udzial6w: 
NIEDOTYCZY 

....................................................................................................................................................... 
udzialy te stanowil! pakiet wictkszy ni.i: 10 proc. udzial6w w sp61ce: NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osil!gnl!iemlosil!gnct1am w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: 
NIEDOTYCZY 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleZy podac licz~ i ernitenta akcji: 

NIEDOTYCZY 
akcje te stanowil! pakiet wictkszy nii: 10 proc. akcji w sp61ce: NIE DOTYCZY 

Z tego tytulu osil!gnl!iemlosil!gnct1am w roku ubieglyrn dochOd w wysokosci: 

NIEDOTYCZY 
V. 

Nabylemlnabylam (nabyl m6j malwnek, z wyll!czeniem rnienia przynalemego do jego 
majl!tku odrctbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek 
samofZl!du terytorialnego, ich zwi¢6w lub od komunalnej osoby prawnej nastctpujl!ce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis rnienia i datct nabycia, 

od kogo: NIE DOTYCZY 

VI. 
I. Prowadztt dzialalnosc gospodarcZl!2 (naleZy podac formct prawnl! i przedrniot dzialaJnosci): 

NIEDOTYCZY 
- osobiscie NIE DOTYCZY 
wsp6lnie z innyrni osobami NIE DOTYCZY 

Z tego tytulu osil!gnl!iemlosil!gnctlam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE 
DOTYCZY 
2. ZarZ!!dzam dzialalnoscil! gospodarcZl! lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (naleZy podac formct prawnl! i przedrniot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY 
- osobiscie NIE DOTYCZY 
- wsp6lnie z innyrni osobarni NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osil!glll!lemlosil!gnctlam w roku ubieglym dochOd w wysokosci: NIE 
DOTYCZY 



VII. 

I. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Nm DOTYCZY 
....................................................................................................................................................... 
- jestem czlonkiem zarz!!du (od kiedy): NIE DOTYCZY 
....................................................................................................................................................... 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
....................................................................................................................................................... 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nm DOTYCZY 

Z tego tytulu osi!jgn!!1em/osi!jgn~am w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 
NIEDOTYCZY 

2. W sp6ldzielniach: 

NIEDOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarzljdu (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytulu osi!jgn!!1em/osi!jgn~am w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

NIEDOTYCZY 
3. W fundacjach prowadz!jcych dzialalnosc gospodarcZ!j: NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarzljdu (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nm DOTYCZY 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytulu osi!jgn!jlem/osi!jgntrlam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE 
DOTYCZY 

VIII. 

Inne dochody osi!jgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajtrC, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu: 

UMOW A 0 PRAC~ - DOCHOD - 83 299,01 zI 
UMOW A 0 DZmLO -DOCHOD - 187,20 zl 
INNE ZRODLA - DOCHOD 1250,00 zl 

obj4;te wsp6Jnotll majlltkowll 






