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edeA~a-ła"fąliW-PO'A'łatt!ł sekretari!B pev",i.tu, s~l(al łl8·tW'i8tU, kierownika jednostki organizacyjnej
~ą:dłają~e~Ak~ organu zar.ząt:b.ają«1~-powiato-wą osobą-prawną-Qr-aHlsoby

-WVdajłłfiE!J tleq'!je admłFlis-trac\lfle w-imie-nłlU-starostyl-

Koło, d nia 30.04.2019' r.

Uwa,ga;

l. Osoba sk.ładająC:3, olŚwiada~nie obowiązana jest do :z:godnego z prawdą., staranfl~gQ i nJpemego wypełnienia
~a,:i:dej ~ ru bf)'k.

2. Jemll poslczególne rubryki oie lI1ajdują w konkretnym pu:v,padk.u zaSlOSOW31ltIa, nale"~ wpisać "oię dio~tyCEYA.

3. Osoba składająca oświadćz~nie obowiązana jest oJ!<reśli' prz>;inaletność poslczegóhty(h, składników
m ajątkowythł doc;hodów izobowiąz.ań do majątku' odrębnego imajątku (Ibjętego małteńS:ką WSpAInosCJliIl
maJąt~ową·

4. O.św~adcze,nlema,jątkowe dOły!:l'( majątku \iIl kraju I za granIcą.
S. O wia,dcze,nie majątkowe obejm IJj,e ruwn e:l:wierzytelności 'pii! niętne.
6. W uęśc:i A o,śwladczenia, zawarte są informacje ~awne, w części B laś informacje niejliWne dotyczące adresu

zamieszkania składiljącego oś.wladc:renle oraz mIejsca połoZenra n~eruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpl.sany(a},lwona Wiśni,ewska,. Z domu ŁuKomska
{imitmil i nillwisko ()fiU l'Iuw,ls.m rodow~ ~

urod zony( a} 10.05 .1962.r. w Kład awie

Sam odz Ie Iny Publl Cl ny Za kład OpiEl ki Zdrowotn ej w Kole: p.o, Dyrektora

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ogranic~eniu prowadzenia działalności
gospodarczej prze?: osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 f. poz. 1393) oraz. ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r, O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 2Sc tej ustawy
oświadczam, tle po,sladam wchodzące w skłaid małżeńskle] wspólności majątkowej lub stanowiące mój
mająte k od ręb ny:

I.
Zas c by plen łężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie pojsklej: 50000 zł

- środki pienięzne z{lromadwne W walucie obcej: nie dotyczy
- pa p Iery wa rtcśctowe: n ie dotyczy

II.
1. Dom O powierzchni: 120 m4, O wartości: 300 000 zł, tytuł prawny: własność
2, Mtes,kanie O powierzchni: 50 m2 r o wertcścl; 15,0 000 zl, tytuł pra,wny: własność
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nlaruchomoścl: działka 980 m2 ,na której położony jest dom o powierzchni 120 m2.

Wartość działki 60000 z.ł

m.
Poslaosm udziały w spółkach handlowych: nie dotyczy



~v.
Posiada m akCje w spółkac h hand lowyc h: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem rnienia przynależnego do lego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne], jednostek samorządu terytorialnego, icb
związków, komunalne] osoby prawnej lub lwlązku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetsrg - n;;t'eźy podać opis mienia i datę nabvcia, od kogo:
Działka 980 m2, nabyta w 2.005f. od Ur:tęd li Gmi nv w Kole,

VI.
1. P rowad zę d ziałal ność gospoda rczą2: 11ie d otvczv
1. Zarządzam działaino ,ią Gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem taki,ej działalności

(naleey podać formę prawną i przedmiot działa~ności}; nie dotyczy

VII.
1. w sp6rka ch ha Ild lowych (nE1lwa, siedli ba spćł ki): nie dotyczy
2, W spółdzielniach: nie dotyczy
3. W fu ndacj ach prowad zącvch d ziała InoSć go'spoda rczą: nie d otYCly

VIII.
Inne dochody osiągane 2 tytułu zatrudnienia lub mne] działalności zarobkowej lub zajęć, z pedantem
kwot uzvskiwanvch ~ ka~dego tytułu Umowa o pracę: 76 456,75 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pOjazd6w mecl'1anlc~nych
nale" y podać markę, model imk produkcji): Opel Corsa, rok produkcji 2011r.

X.
Zobowiązania plenłężne o wartości powytej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich wstały udzielone twobec kogo, w związku l jakim rdarzenlem, IN jakiej wysokości):
nie dotyczy



CZEŚĆ: B

Powyżs~e oświadczenie składam ~wladomy(a}. iż na podstawie art, 233 § :I.Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Koło, 30. 04. 2.019r.
(m leisce ••.••eść, data]

l Nlewłaściwe skreślić.
l Nie dotyczy drlałalnoścl wytwórczej w rolnictwie 'IN zakresie prod u!kcji roślinnej l zwierzęcej, 'W formie
I zakresie gospodarstwa rodzinnego,

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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