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OŚW|ADCZENlE MAJĄTKOWE

wójta, zastępey wóta; sekretarza gminy; skarbnika grniły, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy,

8minną esebą prawną eraz eseby wydająeej deey4e adrninistraeyjne w imieniu
-wąĘ 1

Mszczonów, dnia 20.04.2O22 r.

(miejscowość)

Uwaga

t. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należy wpisać,,nie dotvczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany (a) Grzegorz Olczak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u rodzony( a ) 15 stycznia 1971w Zyrardowie

Szkoła Podstawowa im. mjr Jozefa Wiśniewskiego w Lutkowce,

ul. Szkolng 1, 96-323 Osuchow - Dyrektor
mielsce zatrud n ienla, sta nowisko I u b f un kcla )

po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 21, sierpnia I99] r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715
i Nr 162, poz.1,1,26,z1999 r. Nr49, poz.4B3,z2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113, poz,9B4i
Nr 21"4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr 142,

poz, 1,591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz,22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1,27I i Nr 214,

poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej Iub stanowiące moJ majątek odrębny:

l. Zasoby pienięzne :

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 10 000,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej nie dotyczy
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- papiery wartościowe : .......,, nie dotyczy

na kwotę

ll.

1,Dom o powierzch ni: 142m2,o wartości: 350 OO0,0Ozl tytuł prawny: małżeńska wspolnoŚc majqtkowa.

2.tV1ieszkanie o powierzchni ,, 37m2, o wartości: 245OO0,0Ozl tytuł prawny: małŻenska wspolnoŚc

majqtkowa.
3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa:...... nie dotyczy.. ........, powierzchnia:.....,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:.......,.,.,..,...

4. lnne nieruchomosci .

powierzchnia : działka o pow. 1jl-B m2,

o wartości ,. 130 000zł

tytuł prawny : małżenska wspolność majqtkowa

lll.
posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 1,0 % udziałów w spółce.. nie dotyczy.,

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

Nabyłem(am) (nabył mo1 małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow,

komunalne; osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało
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1,Pi,owadzę działalność gospodarczą 2 (naIezy podać formę prawną i przedmiot działalności)
..... nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy...

- wspó|nie z innymi osobami nie dotyczy....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:..

2.Zarządzam działaInością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie; działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działaIności ) : ..........,,....

: l L --

.. nie dotyczy

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
...,. nie dotyczy.......

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) ........ nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):.....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):. nie dotyczy.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z t.co tl,tuiu 
", ir"uł"rt*i.'rl * ,."r,, ,J'.riu, O;;;J; ;;r"ł,"S.'

.,.. nie dotyc7y,,,,.,,,.,,..,.,

2. W społdzie|niach:
nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.. nie dotyczy,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy.

z t"s" ivi"ł, 
", ir.i,.,ręi.,l*,"r; ,;,;;il; ;;;;;;; il;;;;,;;

nie dotyczy,.
3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

..,. n ie dotyczy,...,,,....,,..,..

- wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy.
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy):. nie dotyczy...,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.. nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):..... nie dotyczy.,...

ZIego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:...,,",.
nio Anfl,rzltlllL vvlylLy..,

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaźdego tytułu:
1. Należnośc ze stosunku pracy - Szkoła Podstawowa im. mjr. .Jozefa Wiśniewskiego w Lutkowce brutto oraz
Zespoł Szkoł w l1,4szczonowie - 141 102,34 zł brutto,

2. Ngleżnośc ze stosunku pracy małżonki: 59 190,68 brutto,

lX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyże1 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podać markę , model i rok produkcji):
- Hyundai ix35 - 2015r

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wlakiejwysokości):
- 5a 000, zł - Kredyt zaciqgnięty w Banku PEKAO S.A. na zakup mieszkania,

3-



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Mszczonow, $.a4.2021
(miejscowość, data)
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1,. Niewłaściwe skreślić.

2. Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinneJ i zwterzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzin nego,

Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych

( pod pi s)
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