
OŚ,WIADCZENIE MAJ'ĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,
kLertlWnika .łednostki organ i~acJdDeJ..pawłalu, osoby za rządzającej

i członka organu zBliZądz.aJącego powiatową osobą p'rawną
oraz osoby wydającejl decyzje administracyjn.e w imieniu starostyl

Koło dnia 31.12.2018r.

UWAGA:

,. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego'
I :zupełnego wypęlnienia kazdej z rubtyk.

2. ./eHll POUC;llególne rubrykI nie znajdują w konkretnym przypadk.u zBstosowanla, naJeiy
wpisać .,nie dotyczy" .

3. Osoba składająca oświadczenie obQwiązana jest okrdłić przynależność poszczególnych
skladtl'ików majątkowych, dochodów I zobowiązali do majątku od"bnego I majqtlru objtmgo
malieńską wspólnością maJątkową.

4. OłWiadczenie majątkowe ,dotyczy majątku w kraju " za granicą.
5. Ośwladcz,enle majątkowe ,obejmuje równiei wierzytelności plenlftne.
6. W CZfŚCl A ośwlaclcHnla zawarte są Informacje Ja'wneJ w cil,ścl I!Jzaś Informacje nleJawne

dotyczące adresu zamieszkania sJcłatIąJącego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, nitej podpisany(a),

urodzony{a)

Waldemar Maciej Koligot

21.05.1972 r. w Kole

liceum Ogó:lnokształcące im. Kazimierza. Wielkiego w Kole
(m19jsae za1rudnJsnls, sisoow1;Sko '00 fUl'Ikaja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Q ograniczeniu prowadizenfa
dZlllałaln.oścj g,ospodarczej p~ez osoby pełniące funkoje pubUczne (Oz. U. Nr 106, poz. 6791 z: 1998
r. Nr 1113. 'PO:!:. 715 i Nr 162, poz. 11.26j z 1999 1". :Nr49, p~. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
20Q'2r. Nr 113, poz, 9'84 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 f. o samorządzie
powiatowym (Dz, U. :z 2001 f. NI' 142. poz.. 15,9:2 oraz 2: 2002 r. Nr 23, pO%.. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 16881 Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy ,oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mOjmaj ątek odrębny:
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Zasoby plenieżne:

środki pienięzne zgrom adzone w walucie poJskiej: 5 000 zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nte dotyczy

papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie d ałyczy

II,

1. Dom o powierzchni: 180 m2, owaności: 450000 zł
tytuł prawny: współwłasność malteńska

2. Miesz:kanie, o powie rzehni: n ie dotyczy, o wartości; n ie d ałycz.y
tytuł p.rawny: n ie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nre dotyczy powr,erzchnia: nie dotyczy

4. o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
tytuł prawny: n le dotyczy

,z tega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w WysOKOŚol: nie dotyczy

5. Inne nieruc!homOiścl:

powierzchnia: nre dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
Ul.
Posiadern udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ,em~te.ntaudziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy ntt 10% ud~ałóww spółce: n;e dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nm dotyczy
IV.
Porsiadam akcje w spółk.ach ha nd lewych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: n re dotyczy
akCja te sta,nOW]:ą pal<!t9t WiękSZy rnz 10% akql w spOłce: nlle d'01yczy
Z teg o tytułu osiągn ąłem w roku ubiegłym dcohód w wysokości: nie dotyczy
v.
Nabyłem (nabył mój m~onek, z:wyłączenlem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu :Państwa, lnnel państwowej osoby prawnej, jednostek. samorządu terytorialnego, ien

związków lub od komu nalnej osoby p.rawnej następ.ujące mienie, które podiegało zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę na.byciat od kogo: nfe dotycz.y
VI.

1. P,ow.ad::zę działalność gospodarcząil (na',ezy podać formę prawną i p~edmiot działalności): nie
dotyczy

~osobscle nie dotyczy



~wspóln te z innymf osobam I nie dotyczy
2. Z tego tytułu os iągnąłem w roku ubiegłym przychód iciacho d Vii wysokości: . nie dotyc-zy

3. Zarządzam dz"ałalnośd~ gospodarc:zą lub jestem przeds.tawicie:fem, pełnomocnikiem takiej

~iatalnoścl (n:areZy podać formę prawną iprzedmiot działalnoŚOi); nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dooh6d w wyso,kości: nie 'dotyczy

VIII.

1 W sp6łkach handlowych (nazwa, sredz.iba spałki): nie dotyczy

* jestem członkłem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- j,estem człon klem rady nadzorczej (od kiedy): n [a dotyczy

~[estem człon"'iem komisji r;ewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubieg~m dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- j,estem człon ktem za rządu {od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorcz:ejiii (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiąginąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: n te dotyczy
3. W fundacjach, prowa.~ąr:y,Cih, działalność gospodarcur

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

~jestem członkiem rady nadzorczej ,(od kEeciy): nie dotyczy
- jestem członkiem ~omisj i rewizyj nej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
vm.
Inne dochody osiągane z ty:l'ułu zatrud niania lub innej dzl'ałalności zarobkowe j Iub ujęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytu.łu: zatrud'nienie w LO Koło -100119.68 zł.
um owa zlecenia SZS ,.Wiełkopolska n - 2 240.0,0 .zł.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wal1ośoi powy2ej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mecha nicznych należy podać markę, model irok prod ukoJ:i):
Renau't Clio - 2006

- Citroen Xsa ra Picasso • 2004

x.
Zobowiązania pieniężne Q warto:ści powyżej 10.000 złoty,chj w tym zactągnię1:e kredyty i potyczki
oraz warunkj, na jakich zostały udzielone (wobec kog'o, w związku z jakim zdarzenlem, w jakiej

wysokości): kredyt hipoteczny zaciągnięty z tytułu budowy domu - ,40 000 CHFpl--
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CZĘŚĆ B

Powyźsze oświadczenie składam świarlomy(a), iź na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za
podanl,e nieprawdy lub załajenre prawdy grozi kara pozbawienia wo'~nośoL

Kolo, dnia 17.04.20ł9r.
(miejscQwoŚĆ, data)

ill

NieWlaścłwe- sk~1ć.

NI@crOl'yCZ)' dzlalaln.oścł wytYfÓ~i w rolnictwie IN za~~je Jlrol:l~i roślinnej r zwlau.ęcej. VI<ftmniil f zamsl~ ~.$podlilfS;twarocfzJnnegi:l..
Niit d'ot)'-czyrad nollldl:oJ~ $,pOfl:j~lełn~mi~anlowyca,
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