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OŚWIADCZE IE MAJĄTKOWE
c:tJo,~l~ądlł-pOwi8:łu,,-sekF.fllll-pawiatu, karbnika-powiału, kierownika jednostki

Hł"gft~i:mcyjnej powi-ab, (I 6by '1Ałrządza3 iłcej ..ezłooka-Drgalłu-D;rządzająregU"""powia:t~ lJ oso'.a
prawDą--(lraz"osohywydąjąć-~j decyzje-adRlii.ni traeyjne W imieniu staro tyj

Kolo, 31.12.2018 r.

Uwaga:
ll. OSQba sldadająea o.świadcz:enie obow iąza na jest do zgod nego z pra\\'dą, .starannego i Zg pełnego

wypel:nien la kaid.ej Ol: ł'1iJ bryk.
1. Jete1i płJ5"L(~góil'le rubryki nie znajdują w konkrl1"tlil m przypadku za to owania, naleŻ}" WflL'l8JĆ ~Die

dQhąy" .
3 Osoba skladają.C:1I ośwjadcz~Die obowiązana jest ókrdłit przynilleUlo~ć pOOizczegó~nydl kładDikó\\'

m.ajątkowych. dochodów i7Xlbowiązań do mSj,ątku odrębnego imajątku objętego w p61nok1ą majątkową·
4. Oświadczen e (I; stan "emajątkowym dotyczy majątkg w kraju iza gran cą.
5. Oświadczenie o sbnie majątkow In obejlmuje vówlilie1:wi rzytehJioś:c:i pien.iętlle.
6. W CZ'fŚo.i oświadczelilia zawarte s-ą.informacje JaW!lU.l;w części B zaś jnfonniacje lII_ie~awnedotyczące adre:"u

zamieszkanja skladającego oiwjadczcnie oraz ]J'Iiejst:le polotcnia n·er~chomo~ci.

CZĘśtA
Ja, oiuj podpis1Uly(a), Elżbieta Urszula Budzili ka z domu Sójec:ka

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

uroo.21ony(a) 23 października 19,65 roku w Poddębteaeb

Dyrektor Zespolu OpiekuBezoAEdukacyjoo -\Vychowawcz,ego w Kole

(miejsce zatrudnienia, stanowisko hib funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisem iustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa]ności gospodarcze]
przez OSQby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z 2.011 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca ]998. roku o
samorzadale powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1868) , zgodnie z art, 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące skład mał1.e:l'iskiejw ·pólności maj ątlmwej ]ub stanowią<:e mój majątek odr-ębny:

I.
Zasoby pieniężne:

środki pieniężne .zgromadzone w walucie polskiej: n 084t99 zł:

środki pienlężne zgromadzene w walucie obcej: .. .: nie dotycey

papiery wartościowe: .: nie dotyczy

na wotę: nie dotyczy

IL
l. Dom o powierzchni: 108, Dl?, (I '!N8l10Ści7 .2:80 tys.. tytuł prawny: W .6łwlaśddcł

2" Mieszkanie (I powierzchni: D.ie dotyczy !:tł. o wartości: -

tyM praVlrny: -

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa • nie dotyczy; powierzchnia: ~
o wartości - rodzaj zabudowy: - tytuł prarwny: -

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód VI' wysokości: nie· dotyczy

4. inne tuerucbomoścl:
powiero;bnia: O~0311.3 iO12 ba

o artości: 6.000,00 zł i11.000.00 zł:

tym) prawny: współwlaśddeJ
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Ul.
Posi adam udziały w sp61kach handlowych - nalei)' podać liezbę iemitenta udziałow.: nte dolyczy

udziały te stanowią pakiet większy nit 100/0udziałów w spójce:: nie d!otyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doehćd w wysokoś<:i: nie dotyczy

rv,
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać Uczbę iemitenta akcji: : nie do'tyuy

akcj e te stano ią pakiet większy nit 10% alrej iW spółce:: nie dotyczy

Z tego ty;tulu osiągną}em( ęł~m w roku ubiegłym dochód w wysokeści: : nie dotyezy

Y..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynale:tnego do jego mająlku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby pta'WOej, jednostek samorządu terytorialnego ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od
kogo:

nie dotyczy

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarcz.:ą? (należY podać formę: prawną iprzedmiot działalności):; D.ie dotyczy

osobiście: 11it dotyczy

wspólnie Z innymi osobami: nie doty(!zy

z tego tytułll osiągnąłemtęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokeści: : nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością go poderczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalety

3. podać formę prawną iprzedmiot dzlałalnośeijt : ni.e dotyezy

osobiscle : nie dotyczy

wspćlnie z innymi osobami ~ nie dotyczy

Z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym. dochód w wysokoś<:i: ~ niJe dotyczy

vn.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):: nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):: nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)!: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłemtęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:: nie dotyczy

W spółdtiehach;.: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy) ~ nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej~ (od kiedy):: nie dotyczy

jestem członkiem komisji :rew.izyj~lej (od kiedy):: nie doty,ezy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam w roh ubiegłYln dochód W wysekeści: : nie dotyuy .

W fundae] ach prowadzących działalność gospodareząc : nie ,dotyczy

. jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedyj; : nie dotyczy

jestem c:dQnkiem komisji rewizyjnej (od kledy); : nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: : nłe dotyczy
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V[lI.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub z.aję-ć,z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

111 965,S9 zł praca w ZOEW w K.ole

IX.
Składniki mienia ruchomego () wartości powyże] W 000 złotych (w przypadku pojazdów mechaoicznych należy podać
markę, model i rok produkc] i):
.•samochód osobowy -Nissan Qashqai - fiok produ.kcji 2008

_samochód o· obo,",'YMazda ex 5 - rok produkcji 2013

-samochód 0_ obowy Renault CUo IV-rok produkcji 2018

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyże] 1O000 zł, W tym zaciągnięte kredyty i poey<l2ki oraz warunki, na jakich
zostały udzie lone (wobec kogo, w z lązku z jakim zderzen' em, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w Banku Zacbodnim WIlK w wysokości -1aD Ba 31.12.2018 rok-

114 691,85 złotych.

Powyższe o~wiadcz~nit: składam świadomy(a), iż.na podstawie art, 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

tataj,enie prawdy grozi kara powawienia woJności.

Kolo, 2.5.04.2019
..~.h.~~,~~_.,_._~~.::,I.~',h

(podpis)
..~.~._.__~~~ ~~.I. I.~.~.~~.~~.~ r. __~_M_M~'.' ~ ' .

(miejscowość. data)

I lewłaściwe skreślić.
2 ie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś,linn,ej i zwierzęcej> w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego,

J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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