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Poznań. dnia 1.04.ż02l r,

UwrgaI

1. osoba

§kladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełni€nia każdej z

2.

z

prawdą, §tarannego

i

żupełnego

rubryk

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§to§o\łania, nalerry wpisać,,!i9
dotyczy",

3.

osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eźnośćposzczególnych składników
majątkorvych, dochodów i zobowiązAń do majątku odrębnego i majątku objętego malifń§ką wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraj u i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. w częściA oświadczenia zawarte są informacj€ jawne, w częściB zaśinformscje

niejawne dołczące

adresu zamie§zkani9 śkładającegooświadcż€nie oraz miej§ca położeniani€ruchomości.

czĘsc A
MAŁGORZATA SUPŁAT

Ja, niżej podpisany(a),

(imrcna l na,\isko oruZ

n,ż§ulo lodołe)

urodzony(a) 25.1 l,l958 r. W Poznaniu

XXV Liceum

Ogólnokształcące im, Genęrałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
60-ó55 Poznali, ul, Widna ], dyrektor
(m]ejsce 79lrudńtń,,. sbnowisko

po zapoznaniu się

z

przepisami ustawy

z

dnia

llb ti]nkcja)

2l sieęnia

l997 r,

o

ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące tinkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz,679, z l998 r, Nr
l ] 3, poz.
l 13,

7l5 i Nr l62, poz, ] l26, z l999

poz,984

z 2001 r.

iNr

r,

Nr 49, poz, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2o02 t. Nr

2J4, poz. l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Nr |42, poz.

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr

]

13, poz, 984,

Nr

153,

poz. 1271 i Nr 2J4, poz. l80ó), zgodnie z ań. 24h tęj ustawy oświadczam,że posiadam N€łt€cząee
w sl(ład malżeńskiej ń,spólnośei mqjątl@wd lub stanowiące mój majątek odrębny:
116

I.

zasoby pieniężne:

-

środki pięnięźne zgromadzone W walUoie polskiej| 424I8.59

225,09 rachuneklokacyjny, l34.92 lachunek

-

Zł ubeZpieczeniorve

oszczędnościor,v1,. 4

355,66

środki kapitalo\ł,e.

lokata

ślodkipienięźne Zglornadzonc rv walucie obccj:

,ie dotyczy

papiery WaftoŚcioWe:

ie dotyczy

na kwotY.I

Ąie dolyczy

lI.

l.

Dom o powierzchni: 86 m2 powierzchni użytkowe,j (oraz piwnica, dobudowany garaż i taras całość

około l44

m')

segment budynku bliźniaczego na działce o powierzchni 384 m2,

o wartości:500 000

2.
3.

zl

wraz. z,

działką tytulpmwny| \\,łasność

Mieszkanic o powiev.chlli ie dolyc2),IT|],o lvaltości:

nie dotyczy

lyllllpra\!ny:

hie dolyczy

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dolyc2y

_

powierzchnia:

dollcł

o waitości:

nie dotyczy

rodzaj zabudowy:

nie dolyczy

lyluł prawny:

nie dolyc4)

Z tego l),lllłu osiągnąlcm(ęlan) $ loku ub]egl!ln plz},chód

4.

nie

j dochód ,!v \\,\sokości:

nie

dotycł

lnnc nieruchomości:

powieżchnia:

nie dotyczy
ie dotyczy

o wartośoi:

nie dotyczy
nie dotycży

tytuł pra\łny:

nie dolyczy

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dolycży

udziały tc stanolrią pakict większ]- niź l0% udziałó* rv spółcel

Z tego t,",tulu osiągnąłem(ęłam,)\! roku ubiegł}m dochód w w!,sokości:

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -należy podać liczbę iemitentaakcji:

akcje te Stano§,ią pakiet większy

niż l()'/o akcji \! spólce:

Z tego lylułu osiągnąłem(ęłanr) W loku ubieglyIl dochód w rvysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłącżeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu -

należy podać opis mienia idatę nabycia. od kogo:

VI.

l. Prowadzę działalnośógospodarczą]

(na]eży podać formę prawną i przedmiot działalności): kie.lalyc:y

31ó

,

osobiście

Wspó]nic z inn},mi osobami

Z tego l),tulu osiągnąlcn(§łam) $ lokU ubieg]ym przychód
2. Zarządz,am

dochód w lvysokości:

nie

dolycł

działa]nościągospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej

działalności(należy podać fo.mę prawną

-

i

i

plzcdmi01 d,,iałalności):

osobiście

rrspt'l ln ic

z innl,mi osobami

Z tego tytułu osią8nąlcm(ęlanr) w foku ubiegłym doclród rv rvysokości:

vII.
l

.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jcstcm

-

zarządu (od kiedy):

jestem czlonkien,] lady naclzorczcj (od kicdy):
jcstcn] cZłonkiem komisii letviz!nej (od kied1):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w Ioku ubicglym dochód rl wysokości:

2,

nie dolycz))

W spóldzielniaclr:

,

jcstcnl członkicm zarządu (od kiedy):

nie doĘczy

-

3,

jestem członkiem rady nadzorczejr (od kiedy):

nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

hie dolyczy

Z tego tyttrłu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód rv wysokośoi:

nie dotycąv

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

nie dotyczy

-

jestem członkiem żarządu (od kiedy):

hie dolyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)|

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dolyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

nie dotyczy

vl.
Inne dochody osiągane z t}tułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot trzyskiwanych
im. Generałowej

z

każdeBo tytułu: z

tlułu zatrudnienia w

Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

poprawiania prac maturalnychjako egzaminator

-

oKE:

xxv

Liceum ogólnoksźałcącym

90 917,28 zł, emerytura

-

50 795,92,

z

tlłułu

3 521,52 zł.

Ix.
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0.000 złotych (w przypgdku pojazdów ńechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji)i Fiat Punto 1.4

MR

12

rok produkcji 2016 wartość25

46.7

zl

5/6

x,
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętę kedyly i pożyczki oraz
warunki, najakich zostały udzięlone (wobęc kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wy§okości):

FcA-cRoUP BANK PoLsKA s.A. - kredyt

na samochód, do spłaty l27 |6

zl

_

cZĘsC B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości rvymienionych rv punkcie II częściA (adres):

l,
2.

nie dolyczy

3.

ńie dolycz,f

4.

nie dolyczy

5,

nie doIyczy

Powyższe oświadcz€nie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 §

l

Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia lvolności.

Poznań,

l kwietnia 202l

(micjsowość, d,b)

r.

I

NieWlaściwe skreślić.
Nie dolyczy dzia}alności wytwórczej w rolniclwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierżęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
r
Nie dotyczy rad nadżorczych spółdzielni mieszkaniowych,
?

6ló

