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Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia każdej z

2.

z

prawdąo starannego

i

zupełnęo

rubryk

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao należy wpisać

,onie

do§94".

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobońązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘwspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.

W częściA oświadczeniazawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĄ$C A
Ja, nizej podpisanY(a),

Lidia \ilojszniso z domu

łI3,#,T--*ko

oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02 stycznia 1970r.w Trzciance
Zespół Szkół Specjalnych nr l03, ul. Rycerska 43,60-345 Pozrtań, dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)

po zĘoz.naniu się

z

z

przepisarrli ustawy

dnia

2l

sierpnia 1997 r.

o

ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z l998 r. Nr

z

II3, poz.715 i Nr 162,poz.

1126,

lI3, poz.984 i Nr 214, poz.

1806) oraz ustawy

z200I

r.

Nr

142, poz. I59I oraz

1999 r.

Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.306 otaz z 2002 r. Nr

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

poz. l27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie

z

153,

art.24h tej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące

w skład małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l/6

Zasoby pieniężne:

-

środkipienięzre zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

-

środkipieniężre zgromadzone w walucie obcej: nie doĘcry

-

papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę: nie

do§czy

il.
1.

Dom o powierzchni: 140

m2, o

wartości: 700 000,00 zł, usytuowany na działce o powierzchni 888

m2

tytuł prawny: współwłasność,ustawowa wspólność majątkowa.

2.

Mieszkanie o powierzchni: 113 m2, o wartości: 400 000,00 zl
tytuł prawny: współwłasność,ustawowa wspólność majątkowa

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie
o wartości:nie

doĘczy

powierzchnia: nie doĘczy

doĘczy

rodzaj zabudowy: nie
tytuł prawny: nie

doĘczy

doĘczy

Ztego tyh]fu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie doĘczy
4.

_

Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doĘ czy

o wartości:nie

doĘczy

§rtuł prawny: nie

doĘczy

III.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych -należy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
2l6
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ź

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow w spółce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

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

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o^ akcji w spółce: nie

doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zł,liązków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.

1. Prowadzę działalnośćgospodarcz{ @aleZy podać formę pramą i przedmiot

działalności):nie

doĘczy

-

osobiście nie do§cry
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?
-

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:nie doĘczy

2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestem

przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie

-

osobiście nie dotycry

-

wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

_

do§czy_

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.

1. W

spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy:

doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotycry

2.

W spółdzielniach: nie doĘczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie do§czy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
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ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie doĘczy

3.

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie do§czy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie doĘczy

VIII.
lnne dochodY osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z k arżdego tytufu

:

- tYtułu zatrudnienia w Zespote Szkół

w okresie od

l

z Oddziałami Integraryjnymi i Specjalnymi nr

2 w poznaniu

stycznia do 28 lutego 2015r. - dochód 14 212,79 zł,

- Ętułu zatrudnienia w Zespole §zkół Specjalnych nr 103 w poznaniu w okresie

od

1 marca do 31

grudnia 2015r. - dochód 53 661,02 zł,
-z

Ętułunajmu mieszkania - dochód 14

- z tytułu praw autorskich

- dochód

600,00

zł

720,00 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 złoĘch (w przypńku pojazdów mechani cznych
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
5/6

Zobolriazalla pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki. na lakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

kredlt hipoteczny zaciągnięty w banku BGZ BNP Paribas S.A., nr kredytu 977IKHJ4051/2006 na
zakup domu w wysokości 130 823,23 CHF
kredl,t odnawialny zaciągnięĘ w banku PKO BP w wysokości 28 418,47 PLN

CZĘSC B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: u

Vtę,i§qę]!Łozgianicruóonośoiunrmienilonychwpur

a),

iż na

p<

lanie

lzbawienia

l

Niewłaściweskręślic.
'Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakesie
produkcji roślinnej i zwierzęce1, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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