
bo.o~ WlE

OŚWIADCZE lE·MAJĄTKOWE ~
człoJIIka zarząd u po\\'iatu sekretarza powiatu, skarbnika powiatu. kiierow nika ied nostki

oreanizaeyjlłei powiatu, Moby zarządzającej i ezłopJm organu zarządzającego powiatową osobą
prawną oraz osoby wydają,cej deeyzje administrlu:yjne w imieniu starosty'

l'linga:
l. O oba składająca oś;wiad~zenie obo iązana jest do zgodnło';gn z rtl"ip.vdl!, 'hmmner;o i zupełnego

wypdn len fil każdej z ni br ' k.
2. .Fcteli [lQszczeaólllc nbryk' nie ZI ajdują' kOJlkretmym przypadku zaSłOsO\ unia, należy wpt.~ać ••nie

dQŁY4;;ZY •

3. O oba skhlda~ąca o wiadcz.elł.ic ob o\' lązana jest okre lić pn.. ilafezllj)ść pl)~7.czególlllych składpików
majątkow 'ch. dochodów i zobowiązań do majątku odręhIllego i mają,t!.:u objętego p alźeńskl!' póhm dą
majątkową·

4. Oświadczenie It1lłjlą'łkowe' dotyczy m~jątklll w kraju i. za granicą.
S. Oświadezenie IIIJljlt}1kowe obejlRuje ("{h"lajeż wi.enytetnuśti pleniężne,
fi. W części A ośwlad ezen la zawarte są in ro rm Rej j a,wne, w częśc i B za' jnformacj e IIiej~n ue dotyczące ad resa

Złlmic~LkaDia sktadającltgo oświJldC7lenie oraz miejsce pololŻe~lia lIlieruchomoścJ.

CZĘŚĆ A
Ja. niżej p[}dpis.ali~. Mariola Frankow 'ka - Rahsdyn z: (I. Frankawska

(imiona i nazwisko oraz nazwi ko rodowe
urodzona 19.02.1977 I'. w Kole

Dom Pomocy Społecznej 1V Koje - DYl'ekl,Or
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f. I) ograniczeniu prowad renia działalności ~I_I podarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z 20171'. poz. lJ93) oraz ustawy z dnia. 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. ,l. 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art, 25c tej ustawy ośwladczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej w 'pólności majątkowej lub stanowiące mój maj'ltek odrębny:
I.
Zasoby pien iężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1174 zł

rodki pieniężne zgromadzone w walucle obcej: nie dotyczy

papiery wartośc iowe: II ie dotyczy

na k Olę: nie dotyczy
H.
L Dom o powierzchni: 165,J5 m1, O wartości: 4-{)0 000 zł tytul prawny: 'W.półwlllsno;~ć mtlłień.sJul

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, owartości: ule dotyczy. tytuł prawny: nie rlofyc!J'
3. Gospodarstwo re [ne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotycz.;,:v,powierzcha ia: nie dotyczy
o wartośc i: n te dot C"(,Jt

rodzaj zabudowy; nie dO/jąJ'

tylu I prawny: nie do.tyczy

Z 1 go tyrulu osiągnęlam w roku ubiegl_ m przychód i. dochód' wy okości: nie dotyczy.
4, Inne nieruchomości:

1. B udpnek' gospodarczo - gara tmvy

powlerzchnie: 55,74 mZ

o wartości: 60 000 zł

Serona I z 3

Ci?

tytlII prawny: w.J.półwłasnoŚć malień.5k(~.



2~ Dzialkat na której stoi dom i blldynek gospodarczo - garażowy

powierzchnia: łączna powierzehnia 036,67 h«

o warto i: 30' 000 zł

t ul prawny: l~ półwlasno' ć malterisktl.

lU.
Posiadam udziały w spółka h handlowych - należy podać liczbę i emiterua udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy nit l Oo/lIudz:iałów w spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie .dotycZ}"

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - n1l1ety podać liczbę i cmitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stan wlą pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotycTJc

Z lego tytułu ooiągn· łam w roku ub iegłym dochód w wysokośc]: nie dotyczy

v.
abylam (nabył mój małżonek z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związk6w, komunalnej osoby prawnej lub
związku tnetropol itafncgo następuj ące mienie, które podlegało mydu w drodze przetargu należy podać op is mienia i
datę nabycia, od kogo: nie d(_)tyezy

VI.
1_ Prowadzę działalność gospodarczą: (należy podać formę prawną i przedmiot działalności). nie dotycZY

w osobiście n łe dotyczy

~ wspójnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubieglyru przychód idochód wysokości; nie dO'tJlczy

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pr edsrawlcielem, p łnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę praWll'ł i przedrui ot działalności : nie dotyczy
- osobiście nie dotyc.zy

- wspólni z inn mi osobami nie do,tyc"y

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubleglym dochód w wysokości: nie dot,czy

VH.
1_ W spółkach handlowych nazwa siedziba spó~ki): nie #otyc;;y

- jestem człon kiern zarządu (od kiedy): nie dotycZY

- jestem t;:z.~onkiem rady nadzorczej (od kiedy : nie dotyczy

_ jestem c łonkłem komis] i rewizyjnej toel kiL:dy): nie dQtyCl,J1

Z tego tymlu oSJ'lgnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spćłdzie Inlach; II fe d()tycZJI'

~ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie {'/otyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dot)'czy

_ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tj'tulu osi ągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokość i: nie ,dotyczy
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3. W fund~~jach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

. je tern członkiem zarządu (od kiedy): nie dot czy

. jestem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy): nie dol czy

- jestem członkieen komisji rewizyjnej (od kiedy}: nie dotyczy

l. lego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w, _ okości: nie dotyczy

VUl.
Inne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej dziajalnoścl zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
Zl,trud11ienie W Dom« Pomocy Społeezne} w Koie : 105 828~42zł
Umowa zlecenie z p.I"o]ektu llllijnego : 2 240,00 zł

IX.
Składniki mienia nicbomego o wartości powyżej 10 000 złotych. 'iN przypadku pojaz.dó mechanicznych należy podać
markę, rnode I i rok produkcji);
-A UDI A4 AVAłlT; rok pmtlukcii ](11(j

X.
Zaboli lązania pieniężne (I wartości powyżej lO 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w Z'I j ązku Z jakim zdarzeń iem, w jak ie] wysokośc i):

- kredyt Mpoteczny 302307,89 ,ł CudU Agricołe (budowa.(lomu)

- kt"edyt konsumpcyj"y 20' 905,29 zł Eurob(lflk (zakup samochodu]:

CZĘ"Ć 8
----------------------------------

Powyższe osw ladezen ie skiadam św ladoma. iż na pod stawi e łUt. 2r § l

zatajenie pra" rdy grozi kam pozbawlenia wolności.

odeksu karnego za podae j . ni epra dy Iub

oło, dnia ~O.04.20 191'.

___ !l .
L~..I.·?t.? :? ~r ..i? .!U~~L~..- ~.;Pt .

(podpis(miejscowość, data)

I Niewłaści we skreś] ić.
~Nie dotyczy działalności wytwó .ezei w rolnictwie "IN zakresie produkt;:ji roślinnej i zwierzęcej, w fonnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
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Zl,trud11ienie W Dom« Pomocy Społeezne} w Koie : 105 828~42zł
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IX.
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- kredyt Mpoteczny 302307,89 ,ł CudU Agricołe (budowa.(lomu)

- kt"edyt konsumpcyj"y 20' 905,29 zł Eurob(lflk (zakup samochodu]:

CZĘ"Ć 8
----------------------------------

Powyższe osw ladezen ie skiadam św ladoma. iż na pod stawi e łUt. 2r § l

zatajenie pra" rdy grozi kam pozbawlenia wolności.

odeksu karnego za podae j . ni epra dy Iub

oło, dnia ~O.04.20 191'.

___ !l .
L~..I.·?t.? :? ~r ..i? .!U~~L~..- ~.;Pt .

(podpis(miejscowość, data)

I Niewłaści we skreś] ić.
~Nie dotyczy działalności wytwó .ezei w rolnictwie "IN zakresie produkt;:ji roślinnej i zwierzęcej, w fonnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
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