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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE .

rr'ójta; zastępey wójta; sekret*rza gminy; sk*rbnika gminy, kierownika jedpostki.organizacyjnei gminy,

ie
I

16 kwietnia 2018 r.
Poznań,
dnia
Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnieniakażdej
z rubryk.
2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,na|eĘ wpisać,,dgjg$g4''.

3.

poszczegó|nych składników majątkowych'
Osoba składającaoświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętegomalżeńskąwspó|nościąmajątkową.

4.

oświadczeniemajątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości.
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I.
Zasoby pieniężne:
ćrnr]lłi ni ani aźnę 7gyomadzone w walucie
tysręcy

zł.)

tytuŁ

polskiej

2 220000 (dwieście dwadzieścra

prawny: współ'wł'asność

U4

-

środkipieniężnezgromadzonew walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery wartościowe:nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni:

110 m2,o wartości:100000zł

tytuł prawny: własność
2' Mieszkanie o powierzchni: 80m2,o wartości:f50000zł'
tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości:nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego ty|ułuosiągnęłamw roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działkaI7 ar6w (wraz z domem jednorodzinnym pkt.tr 1), łąka43 ary (V klasy)
o wartości:30000zł(trzydzieścitysięcyzł)
tytułprawny: własność
III.
Posiadam udziaływ spółkachhandlowych - na|eĘ podać liczbę i emitentaudziałów: nie dotyczy
udziałyte stanowiąpakiet większy nii L0ońudńał6w w spółce:nte dotyczy
Ztego tytułuosiągnęłamw roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkachhandlowych - na|eĘ podać liczbę i emitentaakcji: nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy niŻI0oń akcji w spółce:nie dotyczy
Ztego tyfufu osiągnęłamw roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnegodo jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorząduterytorialnego, ich nviązków lub od komunalnej
osoby prawnej następującemienie, które podlegałozbyciu w drodze przetargnna\eŻypodać opis mienia i datęnabycia, od kogo: nie dotyczy

2t4

vI.
nie dotyczy
gospodarcząz(tla|eiy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
1. Prowadzę działalność
-

osobiście:nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)
f.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
nie dotyczy
(należypodaćformę prawnąi przedmiot działalności):
.

osobiście:nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)

VII.
1. W spółkachhandlowych (nazwa, siedziba spółki):nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy

.

jestem członkiem ruóy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

w roku ubiegłyrndochód w wysokości:nie dotyqzy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)
2. W spółdzielniach:nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządl (od kiedy): nie dotyczy

-

jestemcztonkiemrady nadzorczej3(od kiedy):nie doĘczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

w roku ubiegłyrrrdochód w wysokości:nie dotyczy
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
gospodarczą nie dotyczy
3. W fundacjachprowadzących działa|ność
-

jestem cztonkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemkomisji rewizfnej (od kiedy): nie dotyczy

w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
Ztego tyrufu osiągnąłem(ęłam)
VIIL
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej llb zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkuŻdegotytufu: dochód ze stanowiskapracy 88359,|f zł
dochód współmałzonkazestanowiskapracy 180846,If zŁ
dochód współmałzonkaztyt. umów o dziełoi z|eceń 2f398,I7 zł'
dochód współmałzonkaz tytułupraw autorskich |2957,83 zł.
dochód współmałzonkainne źródła:nie doĘczy

3'4

Ix.
Składnikimieniaruchomegoo wartości
powyiej 10.000ńotych (w prz1padkupojazdówmechaniczrychna|eĘ
podaćmarkę,modęli rokprodukcji):VW PoLo (2007)'\./w GQLF (2008)
ty|ułprawny:wspófutasność

x.
Zobowięania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 ńotych, w tym zacirynięte kredyty i pozyczk't oraz warunki,
na jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w z":dtękl z jakim zdarzetiem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy

Poznah. dnia 16 kwietnia 2018 r.
(miejscowość, daa)

h-3

'
Niewłaściwęskreślić.
2
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwię w zakręsię
produkcji roślinnejirwierzęce1, w formię i zakręsie
gospodarstwarodzinnego.
,^
Nie dotyczy radnadzorcrych społdzielni mieszkaniowych.
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OSWIADCZENIE

Ianiie4podpisana

Urszulatl\g*,lj:"Ztf#izerl,ia

'

zatrudnionawGimnazjumnr6Iprzyu1.Słowckiego58/60wPoznaniui.
na stanowisku dyrektora
po zapozfianiu się z przepisami ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządżig.gminnYm (Dz.U. Nr 142
t.j.22001 r. poz.I591 ze zm.),zgodnie z art.24j
1. oświadczam, ze osoby nizej wymienione prowadzą działalnoŚć gospodarczą na terenie gminy
Poznan:
( imię i nazwisko' rodzaj działalności)

-

zstępni

,

(imię i nazwisko, rodzaj działalności)

(imię i nazwisko, rodzaj działalności)

-

rodzettstwo-----------(imię i nazwisko, rodzaj działalności)

2. oświadczam, ze osoby nizej w5rmienione zawarły umowy cywilnoprawne z otgatami gminy,
jednostkami organizacyjnymi gniny lub gminnymi osobami prawnymi:
\
-

-

małżonek(a)------(imię i nazwisko, nazwa jednostki , rodzaj umowy)

wstępni------------

(imię i nazwisko, nazwa jednostki'

rodzaj umowy)

(imię i nazwisko, nazwajednostki, rodzaj umowy)

-

rodzenstwo-------(imię i nazwisko, nazwa jednostki, rodzaj umolły)

3. Ponadtoinformuję,ze :
-

maŁionek(a)------(imię i nazwisko, nazwa jednostki' stanowisko)

-

wstępni-------.---.
(imię i nazwisko, nazwa jednostki, stanowisko)

-

zstępni
(imię i nazwisko, nazwa jednostki, stanowisko)

-

rodzeństwo-(imię i nazwisko,nazwajednostki,stanowisko)

zostali zatrudnieni na terenie gminy Poznań w:
a) jednostce orgatltzacyjnejsamorząduterytorialnego,
b) nviązlłł jednostek samorządu terytońalnego,

c) podjęli pracę w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% ldziałów lub akcji posiadają
j ednostki samorząduterytorialnego.
* odpowiednią odpowiedźwpisać w punkcie 3
W przypadku zaistnieniaw przyszłościokolicznościwymienionych w punkcie 1, 2 lub 3 zobowiązuję się
do poinformowania o tym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczwy składania oświadczenialub
informacji.
Jestem świadoma,ie niezłoienle

powyŻszego oświadczenia lub informacji w terminie określonym

w art.Z4j ust.3 ustawy o Samorządzie gminnym _ powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia,
w którym powinny być złoione oświadczęnie lub informacja, do dnia

zł'oŻenia oświadczenia lub

informacji oraz odwołanie z funkcji albo rozwiązartteumowy o pracę bez wypowiedzenia najpóźniej po
upływie 30 dni od dnia, w którym upłynąłtermin do złoieniaoświadczenialub informacji.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w niniejszym oświadczeniu,powoduje odpowiedzialnośćna
podstawie art.233$1 Kodeksu karnego.

Poznan, dnia 16 kwietnia 2018 r.
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