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Ja ntżej podpisana Barbara Korzeniewska
zatrrrdniona w Poradni Psychologiczno

( lmlę l nazwlsKo )
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na stanowisku psycholog, dy,rektor

Po Zapoznaniu się z przepisami ustalvy z dnia 8 marca 1990r. o Śanlorządzie gminnyłł-(D.a,tl*.Nr 142,
t.j. z 2001 r, poz.7597 zę zm,), zgodnie

1.

z art.ż4j

OŚwiadczam. żę osoby niZej wymienione prowadzą działalnośćgospodarczą na terenie Miasta
Poznań: nie dotyczy

- malzon'k'u)
2,

,,n,,.,nur,,,.*,,

r,,

Ośn-iadczaln. ze osoby nizej wymienione zawarły Llmowy cywilnoprawne

z

organami gminy.

jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi: nie dotyczy
małżonek(a)
(lmlę l naz\\,lsKo, naz\\,a]ednostKt. rodzal unlo\\},)

3. Ponadto infbrmtrję, że

-

:

Małżonek Grzegorz Korzeniewski
Aquanet SA
(lt,],1Ic

l llal\\l\ko. naznlt.jedtlo.tki, stanouisk,r,1

Został zatrudniony na terenie Miasta Poznań w:

a) jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego.

b)

zr,viązku jednostek samorządu terytorialnego,

c)

podjął pracę w spółkach handlowych, w których co najmniej 50Yo vdziałów lub akcji posiadają
j

*

ednostki samorządu terytorialnego.

odpowiednią odpowiedź lvpisać lv punkcie 3

W przypadku zaistnienia w-przyszłościokolicznościwymienionych w punkcie 1, 2 lub 3 zobowiązuję się
do poinfbrmorł'ania o tym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn.y składania oświadczenia lub
inforrnacji.
Jestem Świadomy, żę nieztożenie powyzszego oświadczenialrrb informacji w terminie określonym

w art.Z4j ust.3 ustawy o samorządzie gminnym- powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia,
w którym powinny

byc złożoneoświadczenie lub infbrmacja, do dnia złożeniaoświadczenia lr_rb

informacji oraz odwołanie z ftrnkcji albo rozwiązanie umo\,\T/ o pracę bez wypowiedzenia, najpóźniej po
upływie 30 dni od dnia. w którym upłynąłtermin do złożenia ośw.iadczenialub infbrmacji.

Podanie nieprai,vdy lub zatajenie prawdy w niniejszym oświadczeniu, powoduje odpowiedzialność na
podstawie ań.233
P oznań,
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l Kodeksu

dnia 1 3.04. ż01 5r.

karrrego.
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rvóita; zastępey rr'ójta; sekretar-a gminy; sl<arbnika §rłiny, kierownika jednostki organizacyjnej

gminy,
rv},dłjąeei deeyzie administrae#ne rv imieriu rr,ó:ital
Poznań" dnia 13.04.20l 5r.
Uwaga:

1. Osoba

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2,

Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajclują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

o,nie

dotvczv'o.

3.

Osoba składająca ośrviadczenieobowiązana jest określićprą,należnośćposzczególnych składników
majątkorvych, dochodólv izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Ośł,iadczeniemajątkowe do§czy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje rórvnież wierzytelności pieniężne.

W częściA ośll,iadczenia zawarte są informacje jawne. w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja. nizej podpisana, Barbara Maria Korzeniewska z domu Łuczak

(iIniona i nazrvisko oraz nazu,

26.07.1963

Urodzona

Poradnia Psychologiczno

w

- Pedagogiczna

Poznaniu

nr 6 w Poznaniu , stanowisko: dyrektor, psycholog

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub frńkćl-a}

po zapoznanilr się

z

przepisami ustar,vy

z

dnia

2I

sierpnia 1991 r,

o

ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące fLrnkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998 r. Nr
1l3, poz. 715 i Nr 162,poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr

1l3, poz.984 iNr 2l4,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z200I

r.

Nr

poz. 1271

142, poz.

iNr

l59I oraz z ż002 r. Nr 23, poz.220, Nr

2I4, poz. 1806), zgodnie

w skład małZeńskiej wspólności majątkorł,ej

z

62, poz. 558,

Nr l13, poz,984, Nr

153,

art. ż4h tej ustawy ośrviadczam, ze posiadam wchodzące

łubsta"er^,i@:
l16

r

I.

Zasoby pieniężne:

-

środkipienięzne zgromadzone w wąlucie polskiej: nie doĘczy

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery waftościowe: nie dotyczy

il.
l.

Dom o powierzchni: 150

*2,

o rvartości: 350 tys złotych

tytuł prar,vny: i,vłasność

2.

Mieszkanie o powierzchni: nie

dotyczy_ffi2,

o warlości:

tytril prawłry:

3.

Gospoclarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodalstwa:

powierzchnia:

o i,vartości:

rodzaj zabudowy:
tytr-rł prar,vny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym przychód i dochód w lvysokości:

4.

lnne nieruchomości: działka budowlana

powierzchnta:625 m2

o ri,aftości: 56250 złotych

tytuł pralvny: wlasność

III.
posiadam udział,r,lv spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
udziały te stanor,vią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:

2l6

I

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód rv wysokości:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet r,vięł<szy niż 10o^ akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód,uv rvysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z r,vyłączeniem mienia prz5lnależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państr,va, innej państrvowej osoby prar,vnej. jednostek samorządu terytorialnego. ich związkórv
lub od komunalnej osoby prarvnej następuiące mienie, które podlegało zbycil"t

r,v

drodze przetargu

-

należ5l podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: nie dotyczy

VI.

1.

Pror,vadzę działalnośćgospodarcząŻ (na|eZy

podać formę prawną

i

przedmiot działalności):nie

dotyczy

-

osobiścię

-

wspólnie z inn).łni osobami

Ztego

tytr"rłlr osiągnąłem(ęłam) w

roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

ż. Zarządzam działalnościągospodarczą lub

jestem przedstawicięlem. pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie

-

dotyczy_

osobiście

J/o

wspólnie z inn)rmi osobami

Z

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

vII.

1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

-

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

jestern członkiem komisji rervizyjnej (od kiedy):

Ztego tyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv wysokości:

2.

W spółdzielniach:

-

jestem członkiern zarządu (od kiedy):
jestem członkiem racly nadzorczej3 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytLrłu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochód w wysokości:

3.

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

4l6

-

jestern członkiem komisji rew,izl,jnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegł,vm dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tyttrłu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc,

z

podaniem

kwot uzyskirvanych z kazdego tytułu: stosunekpracy (clochód)
91860,70zł mój dochód + 16833,60zł działalnośćrvykonyw,ana osobiście,umor,vy o dzieło + 575.00zł
prawa autorskie
47 9

52,62zł dochód rnęza

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości polvyzej l0.000 złotyclr (w przypadku pojazdórv mechanicztlych
nalezy podać markę, model i rok produkcji): Fiat, Linea, 2009r.

x.
Zobowiązania pienięzne o rvaftości por.vyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i pożyczki oraz

ll,arunki, na jakich zostały udzielone (r,vobec kogo, w zluiązku z jakim zdarzęniem, w jakiej r,vysokości):

Kredy hipoteczny lv wysokości57671,25 złotych Raiffeisen Bank

5l6

CZĘŚCB
Adres zami eszkania

os

oby składaj ącej' o śu,iadczen

i

e

:

Miejsce połozenia nieruchoiności wyrnieniorrych w punkcie

li

częściA (adres):

1.

2.
J.
A

+.

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy( a), iż na podstawie aft, 233
§
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawierria wolrrości.

Poznari 13.04.20t5 r.

(miejscolvośc, ilatTr-

i

Kodeksu kar:rego za podanie

3&
(podps)

1 N ier.vłaśc iwe slrreślic.
: Nie dotyczy
działalnościw}twórczej rł, rolnicfwie w zakresie
produkcji roślinnej i ał,ierzęcej, w formie i zakesie
gospodarsnva rodzimego.
_
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkanioiłych.

o/0

