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1.

L

(lsoba dr}adaiqca o5wiadeenie obour*psra

kaidej

z

|:sf do Codnego z praud1 starannego i nrpelncgo rpeln'renia

rubryk.

leidl pr"o416,|ne ruryi nie z|ailufil r konlattrpr przypadkr zdsoyania, mleiy r4bad "nb dotwrf .
3. Osoh s$adahEa gEll/btutu tuai@e i!* oke*6
#ftr
m* r,tdL dodEd6r aW
do nEhth oe$n !o i ft*fttu otltego mdltarfrCq rsp6ho6de
maffior4.
4, Ogwiadczenle maiatkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicQ.
5. Ofriadeenie maftttm obeimuF r6r:niei $.lrzytelnoii pienigine.
6. W @t€ci Ao6r&d@enir awte sl hbrrieirne, rztEi B # hbflna.te nia'iatxE dotg6e dresu
a|j€*.|ia sMfrFe3Do6rifll@nb 6a |nitis.e pobisrb *I|domqidczEsc A

J4 niZej @pisany(a),-4449..9ra llsgin:taz!...lobli6ska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 25.12.1967r. w Watczu

-

dvrektor Przedszkola nr 1 -Baikow ZameK

6G161 Poznari, ul. Jawomic*a 17
(miejsce zetrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zap@mniu sh z przelrisami ustflry z &$a 21 ie'rpnia 7:87 r. o ogranizeniu p|owa&enb &btak|aid
gcpodarEej ptza o*y petnlace funkie puHizne (Dz U. z 7I,l7 r. rpz- fill[ll oraz ustflry z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz. t8751, z$odnie z aft. Z4h tej ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad qlatiefskiej wsp6lnosci majatkowej lub stanowiace m6i
majqtek odrqbny-

t.
Zasoby pieniqZne:
- 6rodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej: 50000 zl

-

3rcdki pieniq2ne zgroma&one w

-

papiery warto6ciowe:

m kwote:

mlucb

!!f!Q[!ff

oboej: NIE DOTYCZY

.

1. Dom o pourietzchni: 1zl8 m2, o wartodci: 45flIll d- tyurt prawny: wlasnoS6
2- M-K:skanie o por.,i€rzcfuri: ltllE IX)TYC - o
o*tyhrl prawny:

snfoi

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . NIE DOTY@Y

------...

, powrerzcnnta:

o wartosci:

rcdzaj zabudorry:

tytut prawny
Z tego t]Eulu osiEgnqlem(gl"am) w roku ut*e3tym przydrod i doch6d w wysokoSci: ................................
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: NIE DOTY@Yo wartoSci: NIE DOWCZY

tyhrt pnwny: NIE DOTYCZY

Posiadam udzialy w spdtkach handlorvycfi
NIE DOTYCZI,
udzialy te
Z tego

-

nalety podad liczbe i emitenta udzial6w:

stanwie pddd ui.J(g rft lOX,.+'Hriryu T6{r'E- illE DOTY@r

tl/tutu osiagnqlem{qhm} w ro&r

d&gfF

dodxid w *rFoko6ci:

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowyrh
NIE DOTYCZY
akcie te stanowie pakiet wkkszy
Z

ffi

-

naleiy poda6 liczbg i emitenta akcji:

1O* drgl w +rilce:

tego tytuiu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabyfem(am) (na$y' m6j matZonelg z wyfa@eniem m-renia przynaleinego do jeigo majqtku oarchego)

od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,

ich

t, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastepujece mienie, ktore podlegafo
zbyciu w dlodze przeta4u - mleZy poda6 opis mienia i datg mbycia, od kogo:
aui1zk6t

NIE DOTYCZT

vt.
1. ppa6dre dziafalnoi6 gospodaruq2 (naleiy @a6 formq prawna i pnedmiot dzialalno6rj):
NIE DOTYCZI

-

osobi6cie: NIE DOTYCZY

-wsp6lnie
Z

z innymi

osobami: NIE DOTYC2Y...............

tego tytutu osiAgnatem(ghm) w roku ubiegtym

przyffi

i docn6d w wysokoSrj:

.._N!EplqDlgY........

2ls

2. ZarzEdzam dziaialno(ciq gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 forme prawnA i pnedmbt dziialalnoid): .-...-..-..--..NIE DOTYCZY,

-

osobiScie ... NIE DOTYCZY.....

-wsp6lnie
Z

v

z innymi osobami .. NIE DOTYCZY

tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doddd w wysokoici: NIE DOTYCZY

.

1. W sp6lkach handlowydr (nazwa, siedziba sp6fki): NIE DOTYCZY

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTY@Y

- jestem

cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . NIE DOTYCZY

- jnstem elonkiem komigi rewiryjn€j (od kiedy):.-..- NIE DOTY@I
tego

Z

q

utu osiagnq'lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ... NIE DOTYCZY

2. W sp6'tdzielniadr:

............ NtE DOTYCZY

-jestem Elonkiem zarzadu (od hedy): l{lE

DOTYCZY

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... NIE

DOTYCZY

- jestem

cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

tego

osiqgnqlem(gfam) w roku ubiegtym docfi6d w

Z

Sutu

wysokoij:

.--. NIE

DOTYZY

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6d gospodarczq:
.._

NtE DOTYCZT

- jestem elonkiem

zarzqdu (od kiedy): ...........-.._NlE_DqryCZY

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....",N!!QQiIY!/!.

- jestem czlonkiem komisji rewiryinej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z

tego t6ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

v[tInne dochody osiAgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqi z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: ..........................
- DOCHODYZTYTT TU ZATRUDNIENIA PRZEDVKOIE NR 1: 55-62O.!18zt
- DOCHODY Z TYTI tU UMOWY O PRACE
- DOCHODY Z TYTUTU UMOWY

-

-

ZLECENIA

LOGOPEDIA PRZEDSZI(OLE NR 47

-

ODN

-

-

1524,m zl

672.00 zt

3ls

i.

lx.
Skladniki mienia rudlomego o warto'sci pouryiej 10 qX)
nalezy poda6 markQ, model i rok produkcii):
- Nissan Juke, 2015r.

doqdt (w przypadku poiazd6r

mechani@rrych

- Hyundai i20,201.1l-

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powytej 10 mO dotych, w tym zaciagniete kredfi i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ..,..
- Bank PKO BP - kedvt na zakup domu .
splata 41fiD CllF-

oozeb

czESC B

o6wiadczenie:
Adres zamieszkania osoby skladaiacei
urumienionvch w punkcie ll czqsci A (adres):
Miejg-cg-pqlqienia nieruchomo(ri
L

2. NIT DOIYGY
3. NIE DOTYCZY

o;"ffio*"nie
yodeksu kamego za podanie
podstasrie arl 23ii! o 1
skradam fwiadomy(a), i2 na
nlffiiru tot"i*1" prandy grol kara pozbasie'nia wolnaid'

Poznari 26.09.2018r.
0ni€jtr.sto66 dalal
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u,ytwor@ej w rornictwie w zakesie
i zakresie gospodarstwa rodzinnegoni" lotv.iv r.a nadzorcrych sp6ldzielni mieszkaniowych'
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prcdukcii roflinnej i zvierzgcej, wforrnie

