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OŚWIADCZENIE MAlĄTKOWE ~
oG2ł9Akac-U)Rądu pow· atu, sekretarz powiatu,skar8flik"1łJl'owiatu. kietownika jednostki organizacyjnej
powiatu, &S&by Mnądzającej i członka o.rganu-·za,fZądzającago powiałowąosobą prawną oraa osoby

wydającej4eGYZje-adm1Risłfa&yjn&w imieniu starosty 1

K!oło.,dnia 2~t07.2018 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Je!it do Zgodnego z prawdą, star.alnnegc • 1Upełn~go wypetnhmi.a

kafdej z rubryk.

2. Jeier poszaegłilne rubryld niełRiljdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleiv wpisał: ••nie dotyczy".
3. Osoba sldadająu oświadczenie obowiązan jest 'Q'kre.Uit pnynal inait pO'i2!r:zególny.eh składników

majątkowych, dochod6w i zobowiązań da matątku odl\~bnl!go i majątku obj'ęt,ego małień:ską wspótnGścią

majątkową·

4. O.hviadczen\e ,o stan" majątkowym dOty~2y majątku w kril'ju l Ul granicą.
5. O~wiad(zen· Oslan\e majątkowym obejmuje fÓwn,lef wi rzyt:elno§(i pie:nlę!ne.

6, W części A ~wiadczenia zawarte są irlkirmacJ jawne. w części 18zaś infQMlilqe niejawne dQtv~l'tce ,adresu

zamieszkania słtładaJąf@go oswiadcZlenie Oraz m ejsca po Q·ienia ni·-ruchomości.

CZ(ŚĆA

Ja nizej podpisana, Urslul.a Anna Polewsko Z d. Popielińska

(im.iona inazwisko oraz nazwi:>tkorodowe)

urodzona 30.07.1955 r.w Bloszkach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ~Oyrektor

(miejsce latrudnie.nia, s,ta.nowisko lub funkqa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnra 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospoda rczej przez osoby petn lące funkcJe pll bij one (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) ara l ustawy z dnla
5 czerwca 199·8 r. o' samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)" zgodnie z art, 25c tej ustawy

oswiaclczamj że posiadam wchod:zące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

l.

Zasoby pien ięż ne:
~ środki pienięzne zgromadaone w walucie polskiej: 79453,37 złi na koncie bankowym

- środk1 pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE D01YCZY
• papiery war ościowe: ME DOTYCZY
na kwotę: Nlf DOTYCZY

II.
l. Dom o powierzchni: 153,67m2

, o wartości: 552 000, tytuł prawny: własność (współwłosność

małżeńska)

2. Mieszkanie o powierzchni: 56 m2
, o wartości: 220 ODO1łt tytuł prawny~ wlasnosć (współwłasnoś,ć

małżeńska)



3. Gospodats.two rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzcihnia: NIE DD1YCZY,

·0 wa rtośd: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytuł prawny: NIE OOTYCZY

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód II dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomości:

gar:aż muto wonYI powlerzeh nla: 20 rol, o wartości: 25 000 11, tytuł prawny: własność
(współwłasność ma/żeń5ko)

lU.

Posi ada m udzi ały w spółkach handlowych - na eży podać. liczhę i em· tenta udziałów: ME DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: N.IE OOTYCZY

ZŁego tytu+u osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokosd: Nrf DOrYCZY

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać Wiezbęi emitenta akcji: NrE DOTYCZY

akcje te stanowłą pakiet większy nti 10 % akcji w spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnęłam W roku ubie.głym dochód w wys.okoś.ci: NIE DOTYCZY

V.
Nabvłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prZYlla,leznego do je.go majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
:lwiązków~ koml..Hla,lnejosoby prawnej lub ZWiąZKUmetropolitalnego następując mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przeta1rgu - należv podać opis. mienia idatę nabycia, od kogo: N/E DOTYCZY

VI.
1. Prowadzę działaliność gospodarcząz {naileży podać formę prawną i przedmiot d~iał,alnoścn:

NIE 00 TYCZY
• osobl ś.cie NIE DO TYCZY
- W pó1lni z:ill:n'Vmi osobami NIE DOTYCZY
Z· ego tyrułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód idochód w wyso,koś.ci: NIE DOrrCZy

2.. Zal'ląd·lam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

d:;!;iałalnośd (należy podać formę prawną i przedmiot d:z:i.ałalnoki): NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DOTYCZY

. wspólni.e:z il'lnymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

vu.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedz:iba spółki): NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem członkiem :rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

jestem członkliem komisji rewi:zyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

l tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wys.okości: NIE DOTYCZY
2..W spó.łdzielniac:h: N.lE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu {od kiedy): NIE DOTYCZY



jestem członkiem rady nad'zoraee(od kiedy): NIE DOrYCZY

jes~emczłonkU~m ko.misji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osią~nęłam w roku ubiegłym dochód w wysokoki: NIE DOTYCZY

3. W fundaqach prawad~cvch dliałainość gospodarczą: NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorC2ej (od kiedy): ME DOTYCZY
jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

\IlU.

lnne dOr!hody os.iągane:z tytUJ~y zatrudnienia lub inne, dziafalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem
kwot uzyskiwa nych z kaidego tytu~u:

za rudnienfe w PCPRw Kole - 3:71969,68 zł. (w tym: dud atkowe wynagrod leni e roczne, wynagrodzenie
PCPR, nagroda jubiłeusl1)wo, odprawa emerytalna inn.(! (ZUS) 3 070,20 ztf dieta rodnej 15091$60 zl

IX.
Składniki mienia rucihomego o war~oścł powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanlcmvch
należv podać markę, model i rok produkcji):

Citroen es 10-1,5 THP 2011 r. 37 oao zł (współwłasność malieriska)

x.
Zobowiązania pieniętne o wartości powyżej 10.000 :d, W tym zaciągnięte kredyty i po'życzki oraz
warunki. na jakich zastały udzielone ,(wobec kogo, w związkl! z.jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

177872,26 zł PKO BANK POLSKI S.A oddział J w Kole - kredyt hipar,eczny nO dam wspólnie

zmężem

,Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na Ipodstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy rub zataJen~e prawdy grozl kara pozbawienia wojncścl,

'Koło,dnia 06.08.2018Ir.
~miejscowl:).st, [jata)
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I i WI<l5;.I;.we s~~eśllc,

~Nie da!VClV [jlialalooSd wytw6rcz - \II rolmc:tw. W l<lkrts4e produ kcjl rośl innej I ooerz.ęcej. w fórmle
j zal<ri~SJiI'!8O'$l)OtI:rrslwa tOdzinr'lł!.!!o_

t NI~ dot\'tzv rad na dzCM'tZydh spDld:rielni miE!5:Zkaniawyd"l_
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