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l. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia każdej

z rubryk.
2.

poszczegóInerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' naleł wpisać,,nie dotvczv''.
Jeźrc|i

3.

osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest określićprryna|eżnośćposzczególnych skladników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgo malżeńskąwspólnościąmajątkową.

4.

Oświadczeniemajątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.

6.

W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca położenianierucbomości.
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Mikołajczak
Ja, niżej podpisany(a), Urszula Mikoltajczak-Mtzerka,
-

(imionaiiazwiskoffi

urodzona24 sierpnia 1960r. w Przysiece Polskiej
zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 92 z oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego
przy ul. Słowackiego58/ó0
w Pomaniu, funkcja: dyrektor
(miejsce zatBdnienia, stanowisko llb finkcja)
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I.
Zasoby pieniężne:
ś.rodki pienjężne
osiemdZieSiąt

tysięcy

zgromadzone w
zł.)

tytuł

waIucie

poISkiej:

280000

(dwieście

prawny: wspóŁwŁasnośĆ

-

środkipieniężne Zgromadzone w walucie obcej: nie dolyczy

.

papiery wartościowe:
nie dotyczy
t/4

IL
1. Dom o powierzchni:

110 m2,o wartości:180000zł

tyh]łprawny: własność
350000zl
2. Mieszkanieo powierzchni:80m2,o waności:
t}tuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy

powierzchnia:nie dotyczy

o waności:
nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
t}tuł prawny: nie dotyczy
Z tego t}tułuosiągnęłamw roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:działka17 arów (wraz z domemjednorodzinnympkt.tr 1)' łąka43 ary (V klasy)
o wartości:30000Zł(hzydzieścitysięcy zł)
tytuł prawny: własnośó
III.
Posiadamudziaływ spółkachhandlowych . należypodać liczbę i emitentaudziałów::niedotyczy
udziałyte stanowiąpakiet większy niŻ 10ońl:dńałóv'lw spółce:nie dotyczy
Z tego t}tułuosiągnęłamw roku ubiegłyn dochód w wysokości:nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkachhandlowych . należypodaćliczbę i emitentaakcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 109/oakcji w spółce: nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnęłamw roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

v.
do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Ńatytem1am; (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mi enia przyna|eźznego
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}torialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następującemienie, które podlegało zbyciu w drodze pruetargn należypodać opis mienia i datęnabycia, od kogo: nie dotyczy

VL
(nalezypodaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
nie dotyczy
gospodarczą,
1' Prowadzędziałalność
2/4

-

osobiście:nie dotyczy

-

wspólnieZ innyrniosobami:nie dotyczy

Z tego tyfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:nie dotyczy
2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem' pe,lnomocnikiem takiej działalności
(należypodać formę prawnąi przedmiot działalności):
nie dotyczy
-

osobiście:nie dotyczy

.

wspóJniez innymi osobami:nie dotyczy

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

jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nad,zorcze1(od
kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyozy

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
2. W spółdzielniach:nie dotyczy
-

jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemrady nadzorcze.j]1od kiedy;: nie dotyczy

.

jestem członkiemkomisji rewizfnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
3' W fundacjachprowadzącychdziałalność
gospodarczą:nie dotyazy
-

jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie dotyczy

.

jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiemkomisji rewizfnej (od kiedy): nie dotyr'zy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegł1m dochód w wysokości:nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdegotytufu:
dochód ze stanowiskapracy: 100033,85zł
dochód ze stanowiska pracy w okesie I-YIII: 86664'12 zł
dochód współmałżonka
ze stosunkupracy: 147870,12ń
dochód współmałżonka
z t}Ą.umów o dziełoi z|eceń 24004,36zł
dochód współmałżonkaz t1tułupraw autorskich 7459,f9 zt
dochód współmałżonkainne żódła: nie dotyczy

IX.
3/4
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Składnikimienia ruchomegoo wartościpow1zej 10.000złotych(w przypadku pojazdów mechanicznychnależy
podaó markę,model i rok produkcji):VW PoLo (2007)'wV GOLF (2008)
t}tułprawny:wspołwłasnośó

x.
Zobowiązaniapieniężneo wartościpowyżej10.000złotych,w tym aciągnięte kedyty i pon1czJaoriu warunki,
na jakich zostałyudzielone(wobecko go'w zlłiądal z jakm zdarzenierr;'wjakiej wysokości):
nie dotvczv

Poznań.
' dnia31 sieronia2019r.
(miejscowoić,dala)

' Niewłaściwe
skeślió.
, Nie dotyczy działalności
w}twórczej w rolnictwię w zakresie
produkcjiroślinneji zwierzęcej,w formie i zakresie
., gospodarstwarodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorcrychspot<Łielńmieszkaniowych.
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OSWIADCZENIE
Ja niżejpodpisana

UrszulaMikołaiczak-Mizęrka
( imię i nazwisko )

zatrudnionaw Szkole Podstawowej nr 92 przy tl. Stowckiego58/60 w Poznaniu na stanowisku dyrektora
po zapoznaniu się z przęisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142
tj. z 200I r. po2.1591 ze zm.), zgodnie z art.24j
1. oświadczam, że osoby niżej wymienione prowadzą działalnośćgospodarczą na terenie grniny
Poznań:
-

-

małionek(a

( imię i nazwisko'rodzajdziałalności)

wstępni
(imięi nazwisko,rodzajdziałalności)

-

zstępnl------(imię i nazwisko, rodzaj dzialalności)

-

rodzeństwo(imięi nazwisko,rodzajdzialalności)

2. oświadczam' że osoby niżej wymienione zawarły umowy cy'lvilnoprawne z organami grrriny,

jednostkamiorganizacyjnymigrninylub grninnymiosobamiprawnymi:^
-

malżonek(a

-

wstępni
zstępni----------rodzeństrt,o----.-

J.

(imię i nazwisko, nazwajednostki' rodfaj umowy)
(imię i nauwisko,nazwajednostki. rodzaj umowy)
(imię i nazwisko, nazwaj ednos&i, rodzaj umowy)
(imię i nazwisko, nazwajednostki, rodzaj umowy)

Ponadtoinformuję,że:
.

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

.

wstępni
(imię i rtazwisko,nazwajednostki, stanowisko)

-

zstepni------(imię i nazwisko, nazwajednostki, stanowisko)

-

rodzeństrł,o(imię i nazwisko, nazwajednostk, stanowisko)

zostalizatrudnienina tereniegrrrinyPoznań w:
a) jednostceorganizacyjnejsamorząduterytorialnego,
b) zwiqzkujednosteksamorząduterytorialnego,
c) podjęli placę w spółkachhandlowych, w których co najmniej 50Yottdziałówlub akcji posiadają
jednostkisamorząduterytorialnego.

* odpowiedniąodpowiedźwpisaćw punkcie 3
W przypadkuZaistnieniaw przyszłości
okoliczności
wymienionychw punkcie 1' 2 lub 3 zobowiązujęsię
do poinformowania o tym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny składaniaoświadczenialub
informacji.
Jestern świadoma,żrcniezłożenie powyŹszego oświadczenialub informacji w terminie określonym
w arr.24just.3 ustawy o samorządziegninnym _ powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia,
w którym powinny być złoŻoneoświadczenielub informacja, do dnia zLożenLa oświadczenialub
informacji oraz odwołaniez funkcji albo rozwięanie umowy o pracę bez w}pow.iedzenianajpóźniejpo
upływie30 dni od dnia.w którytnupłynąltermindo złożenia
oświadczenia
|ub informacji.
powodujeodpowiedzialnośó
Podanienieprawdylub zatajenieprawdy w niniejszym oświadczeniu,
na
podstawieart.233$1 Kodeksukamego.
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Poznań,dnia 31 sierpnia2019r.
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