
ośwIADczENIE MAJĄTKowE

organizacyjnej gminy,

Biuro l(adr

2018 -0ł- l 7 Lublin, dnia, 19 marca 2018 r.
(miejscowość, data)

Uwaga:
1. Osoba s ąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należN

wpisać "nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju iza 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 połóżenia
nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a), Henryka Anna Olszak z domu Kupiec
(imiona i nazwisko otaznazwisko rodowe)

urodzony(a) 04 maja 1962 r, w Janowie Lubelskim,
zatrudniona na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej ff 48 im. Jozefa Piłsudskiego
w Lublinie r 20 - 232 Lublin ul. Jana Kasprowic za II2,

(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub fuŃcja)
Po Za?oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenta
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Źzotl ,. poź.1393) oraz
ustawY zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.T]. z2017 r, poz.1875), zgodnie z art.
24h tej ustawy oświadczam, że posiadam i
m&jątł<ofięi-|*#

I.

Zasoby pienięzne:
- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: lokata _3164,46 PLN; 40, 000 PLN; rachunek

bteżący - ok.32 000 PLN,
- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: lokata - 1836,34 EUR; 583,73 GBp.

-papierywartościowe:.....,,NIE DOTYCZY''.,...,.,......nakwotę:

n.

przy na|eżnoś ć poszczegóInych
majątku odrębnego i majątku

, kierownika jednostki

l . Dom o powierzchni:. . . ,, NIE DOTYCZY'' . , ...m2, o wartości:
ty{uł prawny:



,)

2. Mieszkanie o powierzchni:

1). 54 m2, o wańości: ,, NIE DoTyCZy", tytuł prawny: służborł,e]

ż) |llżudziału w mieszkaniu o powierzchni: 58,59 ffi2 , o wartości: ok. 12,500 pLN (spadek po

mężu).

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ..."NIE DOTYCZY", porł,ierzchnia: =_o wartości:

;=;:::-;;:;;:; rOdZaj ZabUdOWY:ffitYtUł PraWn}: re
Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym przychod i dochod w wysokości: """""",

4. Irrne nieruchomośct:

1) Działka _ łqka;powierzchnia: 1700 m2 o wafiości: ok, 3000 zł,, tytuł prawny: współwłasność z

dziećmi (2l3 udziału).

2) Działka _ grunty orne,. powlerzchnia: 4000 m' o wartości: ok. 3000zł,, tytuł prawny: 1,112 udziału

w spadku po mężu (ż50 zł.).

3) Działka _nierltchomość: powierzchnia: 5000 m'o r,vartości: ok, 15,000 zł,,tytuł prawny: 1/12

udziału w spadku po mężu (1250 zł.).

4,) Działka- las:powierzchnta:0,77 halpastwisło: 0,03 ha, o wafioŚci: ok. 3600 zł, (las) tYuł

plawny: Il43ż udziału w spadk., po ,]lęru (8,33 zł.); pasrwisko o warlości: ok, 100zł,; ll 96 udziału

w spadku po mężu (I,04 zł.).

5) Działka_ /as: powierzchnia: 0,66 ha o wartości: ok. 3000 zł,,tyuł prawny: 1/96 udziału w

spadku po męzu (3I,25zł.).

6) Działka _ las;powierzchnia: 3ha o wartości: ok. 5000 zł., tylł prawny: llż4 udztału w spadku

po męzu ( 208 zł.),

7) l,triertłchomośc *łqka i pashuisko:powierzchnia: 0,1Oha (łąka) i 0,12 (pastwisko) o wańośct łqka

- ok, 151 zł, (tytuł p.u*ny, 1196 udziału w spadku po męZu _ I,5J zł.) oraz pastwisko- ok, 200 zł,

( tytuł prawny: 1l24 udziału w spadku po męzu - 8,33 zł,),

IlI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

NIE DOTYCZY".
udziały te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałow w spółce: ::;:;;;::;;::;;:;;;;:;;;:;;;'::;;:;;;;::;;;;;:;:::;;;:;;;

Ztegoty{ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,"_;"_.

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ na\eży podać |iczbę i emitenta akcji:"""",

NIE DOTYCZY"
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: ;;;:::;:;:;::;;:i:;;:;;;;::;;;;;:;:;;:::;::;;;::;;:;:;:;;::;;;::;::



Z tego t,vtLrłu osiagnąłern(ęłam) w roku urbiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątkr,l

odrębnego) od Skarbu Państwa, inrre.j państwowej osoby prawnej. .iednostek samorządu

teryiorialnego. ich związkow ltrb od komurralnej osoby prawnej lrrb związku metroPolitalnego

następujące mienie, ktore podlegało zbycitt w drodze przetargll - naIeży podać opis rrrienia i datę

nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY"

VI.
a

' 
o:: *1o,_: 

"]:::" :i,il,3#l: :&ł!",

- rvspolnie z inn1 mi osobami ;:;:;;;;;;;::;;;;;;;;;:;:;;;;;:i:;:;;;;]:;;;;;;::;;;;::;:;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;::;:;;;;;::;;;;;i;;:;;;;;;:;;;;;;:

Ztego tl,ttrłr_r osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym przyclród i doclrod w wYsokoŚci: .--..-----.-

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem Pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę pla\\,ną i przednriot działalności): .............

NIE DOTYCZY"

podać formę prawną i przedmiot działalności): .......,

_ wspólnie z innymi osobami ;;;i:;;;;;:;;;;;;:;:;;::;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;::;;;;;;;:;;:;;;:;:;;;;;:;;:;;;:;:;:;:;:;;;;;;:;:;;;;;;:,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VII.
1 . W społkach handlowy ch (nazwa, siedziba społki): ,, NIE DOTYCZY"

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):- J wJ lwrrr w-lvru\Ivtr]

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): .-:
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ;;;.;:;;:ffi;=
Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. W spółdzięlniach:

- jestem członkiem

- jestem członkiem

- jestem członkiem

NIE DOTYCZY"
zarządu (od kiedy): ffi:
rady nadzorcrej3 (od kiedy): ,

komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysOkoŚci: .-=...=*

3. W fundacj ach prow adzący ch działalnośc gospodarczą:,,NIE DOTYCZY"

-iestem członkiem zarządu (od kiedy): ;;:;;.;:;;:;;;;;]:;:;;;;:;:;;;;;;::;:;;;;;:;;;;;,;::;;;;;;;:;:;;;;::;;;:;;::;::;;.;;;;;;;;;;;;;:

- jestem członkięm rady nadzorczej (od kiedy): -:-;:-
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości



r
-\

VIII.
Inne docirody osiągane z tytułu zatrudnienia lrrb innej działalności zarobkowej lub ząęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: Ogołem: 78.260.46 PLN.
1. Z tytułu zatrudnienia - 75 142.00 PLN;
2. Umowy o dzieło i zlecenia - ok. 1932,80 PLN;
3. Inne żrodła - 1185,66 PLN.

Ix.
Składniki mienia ruclromego o wartości powyżej i0.000 złotych (w przypadku pojazdow
meclranicznyclr nalezy podać markę, mode1 i rok produkc.ji):

1. Samochód osobowy - FORD FOCUS C - MAX; rok 2006 - własność.
2. Sarnochod osobowy - FORD FOCUS; rok 2009 - współwłasność z corką - '/z.

X.
Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozl,czki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (r,vobec kogo, w związku z jakim zdarzenl,em, rł, jakiej



Powyzsze ośrr,iadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aft.233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie niepra,uvdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

I u8łN l eu ,lf f;249:,
1miejscowośc. dóta) -

1 Niewłaściwe skreślió.
2 Ni. dotyczy działalności wyworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w

formie i zakręsie gospodarstwa rodzinnego.
3 Ni. doty. zy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


