ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta; zastępey rr,ójtg; sekret*r-a gminy; sksrbni|rs gminyo kierownika jednostki

organizacyjnej

gminy,

1dzająeę+gmin*ą
1

Poznń, dnia 01.04202l

t.

Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z

prawdą, starannego i

zupełnego rrypełnienia każdej z rubryk.

2,

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ
wpisać r"nie dotvczv".

3.

-

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową,

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A
Lidia Maria Kołodziejska z d. Budzińska

Ja, niżej podpisany(a),

(imiona i nażwisko oraż nazwisko rodowe)

05.12. 197I

u1odzony(a)

zatrudniona w

r. w

Poznaniu

Przedszkolu nr 121, ul. Biskupińska 65, 60-463

na stanowisku -

Poznń

dyrektor
ja. stano§isko lub finrkcja)
0nie j5cc zatrudnięn

po zapoznaniu się Z przepisami ustawy z dńa 21 sierpnia 1997 t, o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 706,poz.679, z
1998 r.

Nr 1l3,poz.715 i Nr 162,poz. 1126,z19991. Nr

306 otaz z 2002 r.

Nr Il3, poz.984 i Nr 214, poz,

samorządzie gminn}ryn (Dz.U.

z200l

62,poz.558,Nr II3,poz.984, Nr

r.

153,

Nr

49,

poz.483,z2000

r.

Nr 26, poz.

1806) oraż ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

142, poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23,

poz.220,Nr

poz. 1271iNrŹtą,poz. 1806), zgodńe z art.z4htej

ustawy ośv{iadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub

@
L

Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężmezgromadzonewwalucie polskiej: 4 405,43 zł
środki pieniężme zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: nie

dotyczy

§Ąuł prawny:

2.

Mieszkanie o powierzchni:
t}tuł prawny: najem

3.

_m2,

49.7

PTBS spółka z

o wańości:

m2, o wańości:
o.o. z siedzibą \ł Poznaniu

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotycz1,

_

powierzchnia:

o wańości:

rodzaj zabudowy:
t}tul prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4.

Inne nieruchomości:

powierzchnia: niedotyczy
o wartości:

t}tuł prawny:

ilL
Posiadam

udziĄ

w spółkach handlowych - należy podaó 1iczbę i emitenta udzialów:

nie dotyczy

adzińy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta

akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w

wysokości: nie

dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek,z wyłączentem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków iub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu

w

drodze przetałgl - należy podać opis mienia

i

datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vL

L

Prowńzę działalnośógospodarcz{
nie doryczy

Z

7nalelry podać formę prawną i przedmiot działalności):

_

osobiście
wspólnie z innymi osobami

tego tytń:u osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód

i

dochód w wysokości:

nie dotyczy

2.

Zatządzarn działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa]ności(nńeży podać formę prawną i przedmiot dzińalności): nie

-

dotyczy_

osobiście
wspólnie z irrrrymi osobaml

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: nie dotyczy

\TI.

1, W

-

spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.

W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 iod kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3.

_

W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy

-

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

_

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

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

VIII.
Inne dochody osiągane z

tlułu zatrudnienia

lub innej działalnościzarobkowej

llb

zalęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaźdego t}tułu:

Umowa o

pracę

96 037 ,I2 zł

Działalnośówykonywana osobiście (rł,tym umowy o dzieło i
Prawa autorskie i inne

Inne

prawa

zlecenia)

nie dotyczy

3 300 zł

nie dotyczy

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 złotych (w przlpadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

SW

P'eugeot 308

BMW

X1

rok produkcji 20l

1

rok produkcji 2014

x.
Zobońęania pieniężne o wańościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaoiągnięte kredl,ty i
pożyczki oraz waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zitepku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):

PKO BP - współked}tobiorca - kredyt hipotecmy, zakup domu, 261 703,70 ń
FCA Leasing Polska sp. Z o.o, - leasing sarnochodowy 8179,56 zł ( Fiat Tipo 2017)
Alior

BaŃ

-

kredY konsumpcyjny, zakup samochodu 58 9ż9,68 ń

CZĘsć B
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie:

Miejscepołozenianieruchomościwymienionych*pffi
l.

nie dotycz1,

2.

3Ę
4,

nie dotyczy

Powższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie
za podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy

Poznń

07.04.2021r,
data)

(miejscowość,

art, 233 § 1 Kodeksu karnego

grozikua pozbawienia wolności.

jiaią. *;l,"ł*ąrw_
(podpis)
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