|

oŚwrłocZENIE
JaniŻejpodpisana

i

;;-

']

,

'

' -.:]'

Urszula Mikołajczak-Mizerka
1imięinazwisko

'.

:

- -]

zatrudniona w Gimnazjum nr 6I przy ul. Słowckiego58/60 w Poznaniu
na stanowisku dyrektora

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142
tj. z 200I r. poz.I59l ze zm.), zgodnie z art.24j
1. oświadczam, że osoby nizej wymienione prowadzą działalnośógospodarczą na terenie gminy
Poznan:

(imię i nazwisko, rodzaj działalności)

-

zstępru
(imię i nazwisko' rodzaj działalności)

-

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

2. oŚwiadczam, że osoby nizej wyrnienione zawarŁy umowy cywilnoprawne z organami gminy,
jednostkami organtzacyjnymi gniny lub gminnymi osobami prawnymi:

\

(imię i nazwisko, nazwa jednostki, rodzaj umowy)

-

wstępni

-

zstępni

(imię i nazwisko, nazwa jednostki, rodzaj umowy)

(imię i nazwisko, nazwajednostki' rodzaj umowy)
(imię i nazwisko, nazwa jednostki. rodzaj umowy)

3..Ponadtoinformuję,że :
-

małżonek(a)------(imię i nazwisko' nazwajednostki, stanowisko)

-

wstępni
(imię i nazwisko, nazwa jednostki, stanowisko)

-

zstępni
1imię i nazwisko, nazwa jednostki, stanowisko)

(imię i nazwisko, nazwa jednostki, stanowisko)

Zostalizatrudnienina tereniegniny Poznań w:
samorząduterytorialnego,
a) jednostceorgaruizacyjnej
b) związkujednosteksamorząduterytorialnego,

&{

c) podjęli pracę w spółkach handlowych, w których co najmniej 50%oudziałów lub akcji posiadają
jednostki samorząduterytorialnego.
* odpowiednią odpowiedźwpisać w punkcie 3
W prz1,padkuzaistnienia w przyszłościokolicznościwymienionych w punkcie 1, 2 lub 3 zobowiązuję się
do poinformowania o tym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczpy składania oświadczenialub
informacji.
Jestem Świadoma' Że niezłoienie powyzszego oświadczenia lub informacji w terminie określonym
w art.Z4j ust.3 ustawy o samorządzie gminnym - powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia,
w który.m powinny być złoŻoneoświadczenie lub informacja, do dnia

zŁoierlta oświadczęnialub

informacji oraz odwołanie z funkcji albo rozwiryanie umowy o pracę bez wypowiedzenia najpóźniej po
upływie 30 dni od dnia, w którym upłynąłtermin do złoŻeniaoświadczenialub informacji.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w niniejszym oświadczeniu,powoduje odpowiedzialnośó na
podstawie afi..233$1 Kodeksu karnego.
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Poznan, dnia 3 kwietnia 2019 r.
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oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
wĘto; zastępey wójt*; sekretłrzł gminyl skłrbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej gmijy,

ie
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Dnznrń
L
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3 kwietnia

r]ni:

L L L v L L ,

2019 r.

uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnieniakażdej
z rubryk.
2.

Jeże|iposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,d@'.

3.

poszczególnych składników majątkowych'
Osoba składającaoświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzynależność
dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętegomałżeńskąwspó|nościąmajątkową.

4.

oświadczeniemajątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierryte|nościpieniężne.

6.

W częściA oświadczeniazawańe są informacje jawne, w częściB zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niŻejpodpisany(a), Urszula Mikotajczak-Mizerka, Mikołaiczak

(imiom i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 24 sierpnia 1960 r. w Prąniece Polskiej
zatrudniona w Szkole Podstawowej nt 92 z oddziałami Przysposabiającymi do Pracy iń. I. J. Paderewskiego
przy ul. Słowackiego58/60
w Poznaniu, funkcja: dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po

zapoznaniu

n
oąwV .:9c1 1] z e n i a
y r rv w

142, poZ.1591
153,

poz.

posiadam
maiatalł

8 marca 1990 r.

Nr

2I4,

poz.

Wchodzące w skład
n
r,lrahnrl
vv!
Y vr r J

Nr 23, poz.

oraz z 2002 r.

I2.lL i

306 oraz

ncnŁ)rr nełniar:e

715 i

małzeńskiej

fllnkr:.ie

o samorządzie
art.

wspÓ1ności

i

gminnym (Dz. U.

220, Nr 62, Poz.

ograniczeniu

nllhl ir-zne

Nr 113, PoZ.98Ą

z 2002 r.

o

1'L26, z 1999 r.

Nr 162, Poz.

z

r.

L991

sierpnia

vovvJ

zgodnie

1806) ,

2L

dn1a

nr7r7

Nr 113, poz.

Nr 26, poz.

z dnia

ustawy

z

ustawy

o
osoodarazci
YvJI,vVqlv4gJ

z 1-998r.

6 19 ,

z 2000 r.

18'06) oraz

przepisami

dz) ała]nośr-i

Nr 106, poz.
poz.483,

z

się

majątkowej

]ub

Nr 49,

Nr 214, Poz.
z 2001" r.

558, Nr 113' poz.

24ln Le1 ustawy

(|,,z. U.

Nr

984, Nr

o ś w J - a d c z a m ,ź z e
stanowiące

mÓj

.

.

L
źasoDypl€ n lęzne:
środki

pienięzne

osiemdziesiąt

tysięcy

zgromadzone
zŁ.)

w

'.'^1 ''^ł ^
Wa]uUJę

^ą.l qlłi ai
PVJJ^fuJ.

.

280000

(dwieście

tytuł. prawny: WspółWł.asność

-

środkipieniężnezgromadzonew walucie obcej: nie dotyczy

-
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1. Dom o powierzchni:

110 m2,o wartości:180000zł

ty|ułprawny: własność
f.

Mieszkanie o powierzchni:80 m2,o wartości:
350000zł
ty|ułprawny: współwłasność

3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości:nie dotyczy
rodzĄ zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnęłamw roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:nie dotyczy
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: działkaI7 arów (wraz z domemjednorodzinnym pkt.Il 1), łąt.a43 ary (v klasy)
o wartośĆi:
30000zt (ttzydzieścitysięcy zł)
tytułprawny: własność

nI.
Posiadam udziaływ spółkachhandlowych - należypodać|iczbę i emitentaudziałów::niedotyczy
ldziały te stanowiąpakiet większy uiŻ llyo udziałów w spółce:nie dotyczy

\

Ztegq tytułuosiągnęłamw roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkachhandlowych - na|eŻypodać |iczbę i emitentaakcji: nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy niŻ l)%oakcji w spółce:nie dotyczy
Z tego tytułuosiągnęłamw roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy

v.
Nabyłem(am)(nabyt mój małżoneĘz wyłączęniemmienia przyna|eżmego
do jego majątku odrębnego)od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorząduterytorialnego,ich zlvi4zków lub od komunalnej
osoby prawnej następującemienie, które podlegałozbyciu w drodze przetarganaleŹypodać opis mienia i datęnabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działalnośćgospodarcz{ (na|eiy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

.

osobiście:nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:nie dotyczy
f.

Zarządzam działa|nościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(na|eiy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
-

osobiście:nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
VII.
1. W spółkachhandlowych (nazwa, siedziba spółki):nie dotyczy
-

jestem członkięmzaruądu(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem radynadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemkomisji rewizfnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
2. W spółdzielniach:nie dotyczy
.

jestem członkiemzaruądl (od kiedy): rue dotycry

-

jestem członkiemradynadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

:
\

Ztego tytułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
3. W fundacjachprowadzących działa|ność
gospodarczą:nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkięmradynadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

vtrIt
Inne dochody osiągane z tyttilu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każóego tytufu :
dochód ze stanowiskapracy: 100033,85zł

,,

dochód współmałżonkazestosunku ptacy: 147870,12zł
dochód współmałżonkaztyt,umów o dzieło iz|ęceń 24004,36Zł
dochód współmałżonkaz tytułupraw autorskich 7459,f9 zł
dochód współmałżonkainne źródła:nie dotyczy

IX.

314
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyiej 10.o0o ńotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eĘ
podać markę, model i rokprodukcji): WV PoLo (f007), vw GOLF (2008)
tytułprawny: wspóhvłasność

x.
7nbowiązania pienięŻre o wartościpowyŻej 10.000 złotych, w tym zaciągntętekedyty i poĘczki orźVwarunki'
na jakich zost*yudzielone (wobec kogo, w fańązk1Jz jabmr-daeeniem, w jakiej wysokości):
nie dot5rczy

Pomaśudnia 3 kwietnia 2o|9 r.
(mii9comi.'i
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1
Niewłaściweskręślić.
'Nie
dotyczy działatnościwytwórczej w rolnictwie w zakresię
produkcji roślinnejizułierzęcej, w formię i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
'^
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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