
 

Oświadczenie majątkowe złożene
Staroście Wrzesińskiemu

ZA Tok, .....AORseseseee
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

azzzPow, sasekretarzaa powatu,tacomaee

 

WrzeSnia, dnia 28 kwietnia 2022 r.
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie

dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. Wczęści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części. B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana: Bożena, Elżbieta Nowacka, Kołek.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona: 17 stycznia 1960 r w Wądrożu Wielkim.

Starostwo Powiatowe we Wrześni— sekretarz powiatu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

IL
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14.000 zł - współwłasność małżeńska..................-..11:11:111121:11-1-

- środki pieniężne zgromadzone w walucie ODCE): ....... ce escesseseessesesesessesseseesesscsesuesueseeueaceneeseaeeneeesaesueeeseaeeseeeaseaeeseeeeneaes

nie dotyczy

-— DAPIERYIWALMOŚCIOWEwOAOOOOAWAAAAtOAAAA

 

BiEdOtyCZyY waw oiOOOOOWOAACORONAAAAA

IL.

1. Dom 0 powierzchni: 300 m”,o wartości: 700.000 zł. tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: .................. tytut Prawny?... ce.aaa aaa aaa aa nania
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dOotycZy.........cscs„BOWISRZCNNNA ..s0sssssssneopenestesnniseneeasneceernscsteensecescteneseensase

© WaTtOSCL S vesevereweseccresszaseesssavespxsssauezesnayeyauzamewrsawgevansoseusedeveconsctan saws vo taeseweuay coon qeegevieySOREN Ra ada Soave ebnbseacoannaenncbcenenna,

 

fodzaj ZADUIOWY! cecamrceneennomnnanneml

tytuł prawi aOOOOPAWIAOPADAOEOWA|NGNAA

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w WySOKOSCi: ........cecceeeseseeeeseefeseeeseeseeeee
4. Inne nieruchomości:

 

Ą
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I.

 

powierzchnia: 1. dziatka budowlana — 898 m”...,o wartości 56.000 zł,

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. nieruchomość zabudowana o powierzchni- 5118 m* o wartości 300.000 zł, (dom na nieruchomościo

powierzchni 385 m” częściowo wyremontowany),

tytuł prawny: współwłasność małżeńska w 72 współwłasności (współwłaścicielami są syn i synowa)

 

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podaćliczbę i emitenta udziałów: .........---ueeeeuesees eneanowe eneaaanaanaaea

Nie:dotycZY: asoozczzwww sz iaowiooOOTEO100NAOKO

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W WYSOKOŚCI: |... sue eeeea eeeaaazaa ezaaaan

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: |...seenaaa

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WySOKOŚCI: |...seasonaaaaaa

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby

prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo:

Nie dotyczy

Prowadzę działalność gospodarczą” (należy podać formę prawnąi przedmiotdziałalności): ..............::4211:::211111111111-

Nie dotyczy.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną 1 przedmiot działalności)... wossowwzowwawsowwawowaawówa sz SWSZYSTNsteapaateenesnssnes

Nie dotyczy.
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VII.
1.

2;

3,

-_ wspólnie z innymi osobami. 

  

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spOtki): .........cesesessssssessseseseesesesescsesnsseseeeseseesescansnsasasaeanseeseceeaeeeeaeeeeneneeeeseeaes

NiEGOGYCZY..........1101-000:woo ono ezewowownowo toootworowa0000ORAOZKOZAEEEOTTOAAOEWOZEWEWTGA

-_ jestem członkiem zarządu (Od kiedy): ........2.---u---eeesaseta

= jestem członkiem Frady adzorcZe] (Od Kiedy): ...-..c.-ssrssccsssoensreqnorscesoussnsuecnissavoneusenssuseusvsstssvensstvnssieantssstesuatsnccaenses

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (Od Kiedy): ..........sesesessesesesessesescscseseescsesesesesnsacsesnenesesesesnsacecsesesesaeseseneaeeeaees

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysOkoOSci: ......cccsesessssesesesescseseeseeseseeseeeeeesesteeesesseeeeeeee

W SBÓRdZIEINIACH? ...2.2020ooraoeeeaeaeszw wee teaseerezerwowi00890EOOZGOPECOWYAWAY WOSWOWEKSCKA

Ii(30 (1czaECCE

  
  

  

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

 

-_ jestem członkiem rady nadzorczej” (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: |...ssania

W fundacjach prowadzacych dziatalnoSé gospodarczZa:.......ssssssesessssesesessescsesssseesseacscseseesesssesesesecseseseensaseesneseasseseneeeenes

NIG COCC29 ‘ssccssscs cussvssxecaverpereesecesmesererpemnssrasr esatapaeaese aoe stocrconseecenonenoneoenonnsennonenenenenaeapsnsansgonsesacacesnneensosenensventes

- jestem czlonkiem zarzqadu (0d Kiedy): .........ccescssesesscseseseseeseseeeereeseeseseseeesseseeeeecseeceees

 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

   

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegtym dochdd w wysOkoSci: .........scessecsessesessesesseseeseeseeseaesseanesesteseseseseenes
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