
'OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
'CZł&nka-2tlFZęl!łtll pe'łł'łałilł, sehrełarz&*pO"ijia.ltI, skarbnika powiatu,
kierownika jednostki or;8",j~lIcyjnej powiatu. osob,' zi1iządzające:j
i el!łeRka ergaoo iZa~,EłHjąeegie pewiatewttOlIobł\""Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Koło, dnia 31.12.2018r.
(m{ejsoowość)

UWAGA:

1. Osoba składająca oświadczenie .obowiązana jest do Z{Jodnego 2 prawdą, starannego
I zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszcz:egó/ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastDsowania~ nafezy
wp.isać nje ot !

3. O'soba składająca ośwladcz,en,ie obowiązana jest określić przyna./eżność p06Zczególn'ych
składników maiłtlcowych. doch\odów i zobowiązań do majątku odrębnegO i majlltku objętego
małieńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie, majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje rowniez wieaylelno{;cl pleni,tne.

6'. W części A oświadczenia za warte są informacje jawne, w części B zaś info.rmacje niejawne
do(yczące adresu zamieszkania składającego o-świadczen.ie oraz miejsca po#otenia
nieruchomości,

CZĘŚCA

Ja, niżej poclpisany(a), Omota Plucińska~Wą5ik, z domu Plueińska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowa)

urodzony(a) 29.07, 11970r. W Grzegorz.ewie

Starostwo Powiatowe w Kol:e, Geolog powiatowy, Z-'ca Naczelnika Wyd:z:ia.łu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

(m/ej'= ~atfUc!ni8nia. stanowisko lub funKCja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działa,i noścl gos podarcze] przez osoby pełn lące fun Keje publiczne (Dz. U, z 2017 r. poz. 13!:l3) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1S98r, o samorządzie powiatowym [Dz. U- z 2:017r.poz.1868], zgodnie z
art. 26c tej ustawy oiświadczam, że pOisiadarn wchodzące w skład małżeńskiej wspólnośd
majątkowej Iub stan owi ące m6j mająte lit; od ręb ny:

I.
Zasoby pienię1ne:

środki pienię±ne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

środ kl pteniężne zgromadzone w wa lucie obce j: nie do,tyczy

papie ry wartościowe: nie dotyczy, na kwotę: nie dotyczy



u.
1. Oom O powierzchni: 200 m2

, na działce o powierzchni 0.0691 ha, Q wartości: 200000,00 zł

tytuł prawny: WłaścIdeJ

2. Mleszkan ie o pawi srzchnl: nie dotyczy . o wartośoi: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gos poda rstwo rolne;

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 2_75-8ha

o wartoset 60000 zł

rod1z,ajzabudowy: zagrodowa, budyne,k gospodarczy

tytuł prawny: powie rzehnia 2.3 na wła ścieiel, powie rzch nla ().458 ha wspóMrłas rość z mężem
Z tego tytułu osiągnąłem: przychód około 5 000,00 zł, dochód 2500,00 zł

4. Inne n ierucho mości

powie rzch nia: nie dmyczy

o wartości: n ie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

lU.

Posiadam udziały w spółkach handlowych ~należy podać liczbę j emltenta udziałów:
n ie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy ruż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ni,edotyczy

IV.
Pos iadam CI kcje w spółkach handlowycih - na lezy poda ć liczbę i em itenta .a~cji,:

1625, PGNjG S. A.,

akcje te stanewlą pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam dochód w wysokcości: 113,75 zł [brutto]
V_

Nabyłem(am) (nabył m6j marzonek, z wyłączeniem mienia przynaleZnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zWliązków lub od kcmunałne] osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu ~najeży podać opis mienla ,datę nabycia, ad kog'o: nie
dotyczy

Vl.

1. Prowadzę działalność gaspodarczą~ (należy podać formę prawną i przedmiot dzlałalnosci):

nt8 dotyczy

~osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobamt nie dotyczy

Z tego tyt'ułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy



2. Zarządzam działalnością gOGpodarc:zą lub jestem przedstawicj,eJem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście: n ie dotyczy
- wspo,lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubieg~łymdochód w wysoillości: nie dotyczy
VII.

1- W spółkach handlowych (nazwa I siedziba spółki)': nie dotyczy

~jestem czło nktem za.rząd u (,odkiedy): nie dotyczy
- jestem czło nkiem rady nadzorczej (od kied y):nle dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z: tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.. W spćłdzieln iach: nlie dotyczy

~jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorcze]' (od kiedy): nie dotyczy

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

Z teg'o tytułu osiąg nąłe m( ęła m) w roku ubiegłym dochó d W wyso kości: n ie dotyczy
3. W fundacja.ch prowadzących działalność gospodarczą:

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z leg,o tytułu osiąglnąłem(ęłam) w roku ubjegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIU.
Inne doohody osiągane z tytułu zatliudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwa nyoh z każdego tytułu: dochód 68 434,05 zł z tytułu zetrud nieni a
ix.
Składniki mienia ruchemeqo o wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów

mecl1anicz:nych należy podać markę, model i rok produkcji): Nissan Micra 2007r.
X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, loN związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysok:osci): PKO BP S, A. - kredyt bankowy konsumencki w wysokości 18962,21 zł [polcostało do
spłaty 5 278,02 zł ]



CZĘ,ŚĆ B

Powyżs:ze oświadczenie składam swiadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Koło, dnia 19.04_2019r.

(miejscowość, data) (czytelny podprs)
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