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Uwaga:

1.

Osoba skłłdającaoświadczrnie obowiązann jest do zgodnęo

z

prawdą, starannego i

zupełnęo wypelnienia każdej z rubryk

2,

3.

JeŻ:eli posr.czególne

rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ,,g!§39§Lqry'1

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprrrynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego

maŁeńsĘ wspólnością majątkową.

kĘu i za granicą.

4.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w

5.

Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wiełzytelności pieniężne.

6.

W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotycące adresu zamieszkania składającego oświadcz,enie oraz miejsca połoźrenia
nieruchomości.

CZĄŚC A
Ja,ńZej podpisany(a), Lidia Maria Kołodziejska z d. Budzińska
(imiona i nazwisko oraz

urodzony(a) as.n"
zatrudniona

w

na stanowisku

§71

w

nffi

pozrraniu

Przedszkolu nr 121 ul. Biskupińska

65

Poznań

- dyrektor

Po zaPoznaniu sięzptzepisami u§tawy

zdnia2l

sierpnia 1997 t. o ograniczeniuprowadzenia

działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz,679, z
1998 r.
306

Nr 113, poz.715 i Nr l62, poz. l|26, z

orazz2002

r.

1999 t. Nr 49, poz. 483, z2aaa r"

Nr 26, poz.

Nr 113,poz.984 i Nr 2I4,poz.1806) oraz ustawy zdrua8 marca

1990 r" o

samorądzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62,poz.558, Nr l13,poz.984, Nr

l53,poz.l27l iNr

214, poz. 1806), zgodnie zart.24htej

-

u§tawy oŚwiadczam, że posiadam wchodące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub
:

I.
Zasoby pieniężne:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie do§czy

-

środki pieniężne zgtomńzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:

il.
1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy

_Ń,

o wartości;

Ęrtuł prawny:

2.

Mieszkarrie o powierzchni: 49,7
tytuł prawny: najem

3.

PTBS

_

ffi2, 0 wartości:

spółka z o.a. z siedzibąw Poznaniu

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie

dotyczy

powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:
§rtuł prawny:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym ptrychódi dochód w wysokości:

4.

Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doĘczy

o wartości:

tytuł prawny:

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - na\eĘ podać ltczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziaĘ te starrowią pakiet większy

ńż |0% udziałów w spółce:

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

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

akcje te stanowią pakiet większy

ńż 10Yo akcji

akcji:

nie dotyczy

w spółce:

Ztego Ęrrufu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynaleinego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnejo jednostek samorządu
terytorialnego, ich zsńąz*lów lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetatgu -

naleĘ podaó opis mienia i datę nabycią od kogo: nie dotyczy

1.

Prowadzę dzińalnośó gospodarcz{ (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptryehódi dochód
w wysokości:
nie dotyczy

2,

ZarądzamdziałalnoŚcią gospodarcą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej
działalności(nńeĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

-

osobiście

-

wspólnie ziwłymiosobanni

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

vII.

1.

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): nie dotyczy

-

jestem członkiem zarądu(od kiedy):

-

jestem członkiem rudy nadzorczej (odkiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
kiedy):

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

2.

W spółdzielniach: nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu(od kiedy):

-

jestem członkiem rudy nadzorczej3 (od
kiedy):

ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód w
wysokości: nie doĘczy

-

-

3" W

fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem tńy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ńe

doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

_

VIil.
Inne dochody osiągane z Ęrtufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej

llb

zajęó, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkuizdego Ęrtufu:

Umowa o pracę 1l3 411,78

ń

Dzińalność wykonywana osobiście(w tym umowy o dzieło i zlecenia) nie doĘczy
Prawa autorskie i inne prawa 4 434,00

Irlne 592,83

ń

ń

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 ńoĘch (w prąrpadku pojazdów
mec_hanicznych należy podać markę, modęl i rok produkcji):

Opel Astra rok produkcjiz}tl,
Peugeot 308 SW rok

produkcjiż0ll

x.
Zobowięańa pieniężne o wartości powyżej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągńęte kredyry i
Pożyczkl oraz waruŃi, na jakich z-ostały udzielone (wobec kogo, w nł,iązku z jakim
zdałzeńem, w j akiej wysokości) :

PKO BP - współkredytobiorca - kredyt hipoteczny 453 164,08 ń
FCA Leasing Polska §p. Z o.o. - leasĘ samochodowy 46739,60 ń (Fiat

Tipo

2017)

czqścn
Adręszamieszkaniaosobyskładającejoświadczenie:

Miejsce położenianieruchomości wymienionych w puŃcie II częściA (adres):

)

3. nie doĘczy
4. ńe doĘczy
PowYższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
z-apodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

Poznń

03.04.2019

(miejscowość, data)

ffi

Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zlltierącej, w formie i zalaesie
gospodarstwa rodzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.
2

