ośwtłoczrNE MAJĄTKowE
l

kierownika jednostki orga nizacyj nej gminy,

administraeYjne w imieniu wójta

1

MszczonóW dnia 24.04.2019

r.

(miejscowość)

Uwaga:
prawdą, §tarannego i zupełnego wypetnienia
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

1.

każdejz rubryk.
należy wpisać ,,nie dowczV"
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania ,
jest określićprzynależnoŚĆ poszczególnYch składników majątkowYch,
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana
i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową,
odrębnego
dochodów i zobowiązań do majątku
i za granicą,
w
kraju
4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku
pieniężne. ,,wierzytelności
5. oświadczenie majątkowe obejmuje ównież
jawne, w częściB zaŚ informacje niejawne dotYczące adresu
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje
zamiószkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

2,

,

czĘŚĆA
Ja, niżej podpisany (a):
urodzony(a):

Grzegorz Olczak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

15 stycznia 1971w Żyrardowie
szkoła podstalłowa im. mjr Józefa wśniewskiego w Lutkówce,
uI. Szkolna 1,96-323 Osuchów - Dyrehor
miejsce zatrudnienia

,

stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r. o ograniczeniu Prowadzenia działalnoŚci
z dnia
gospodarcze j przezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zżOt7 n poz, 1393) oraz ustawy
tej
ustawY
zart.24h
poz,
zgodnie
1875),
B marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OI7 r.
że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

oświadczam,

majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięzne :
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......... 50 000,00zł,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartościowe : .....,... nie

dotyczy

:

nie dotyczy

ll.

tytuł prawny: małżeńska wspolnośćmajqtkowa,
1.Dom o powierzch ni: 142m2,owartości 350 000,00zł
wartoŚci................tytuł prawny:...'...
2.Mieszkanie o powierzch ni:.,,nie dotyczy.,.,,,. |.Y]2, o
3. Gospodarstwo roIne

:

o wartości: ....,.........,...

rodzaj zabudowy

:

..........

przychod i dochód w wysokości:"""""""""
7tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

1318 m2.
o wartości:130

000zł

tytuł prawny : małżeńska wspolnośćmajątkowa,

lll.

-

posiadam udziały w spółkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

spółce....,.

udziały te stanowią pakiet większy niżtO%udziałów w
Z

nie dotyczy

nie
tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:""""""

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

-

dotyczy

należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy niż t0 % akcji w spółce:

nie dotyczy
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:"""""""""
V.

do jego majątku odrębnego)
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
prawne.j lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

komunalnej osoby
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osobiście

-

- wspólnie z innymi
Z

nie dotyczy.

osobami

...,.

nie dotyczy..,..,

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

Z.7arządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności) : .......,........

-

nie dotyczy.

wspólnie z innymi osobami
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1. W spółkach

Z

handlowych (nazwa, siedziba

spółki):.,,....,.

kiedy):..

-

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

.......

,

,

nie doĘczy.

nie dotyczy....,.

kiedy):...,..,.,

kiedy):...

...
,

nie dotyczy

nie dotyczy....,,....

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

2. W spółdzielniach:
... nie doĘczy........,.......

Z

kiedy):...

-

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem członkiem rady nadzorczej

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej

3

(od

.,

kiedy):..........

nie dotyczy

..

nie dotyczy

nie dotyczy.

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

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

nie dotyczy
nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):..

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):.........
kiedy):...

..
....

nie dotyczy.
nie dotyczy.
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Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:,
1. Należnośćze stosunku pracy - Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce
94 320,40 zł brutto oraz Europejskie Niepubliczne Przedszkole ,,lnna bajka" w Radziejowicach
(NSPnr 1 w Żyrardowie) - 2 968,00 zł brutto.

2. Nateżnośćze stosunku pracy maŁonki: Headquańers FM Logistic Polska
- 52 523,19 zł brutto.

w

Mszczonowie

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę , model i rok produkcji):
- Hyundai ix35 - 2al5r

- Toyota Yaris

-

2006r

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
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Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.

Mszczonów, 24,04.2019
(miejscowość, data)
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3.
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Niewłaściweskreślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

