
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Uwaga:
1. Osoba składająca na jest

, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

Biuro Iśadr
r---|

Dniai zots -0Ą- 3l\

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w

wpisać "nie dotycry''.
konkretnym prrypadku zastosowania, należy

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńaląit<u
objętego małżeńską wspóInością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności 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.

CZĘŚC A

Ja,niżej podpisany(a), Henryka Anna olszak z domu Kupiec
(imiona i nazwisko onaznazwlsko rodowe)

urodzony(a) 04 maja 1 962 r. w Janowie Lubelskim,
zatrudniona na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. Iozefa Piłsudskiego
w Lublinie; 20 - ż32 Lublin, ul. Jana Kasprowic za 7I2,

(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja)
Po Za?oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.lJ.Ź zon ,. poź. 1393) oraz
ustawY z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.lJ. z2017 r. poz.1875), zgodnie z art,
24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Ser
m*ją+t<or+sj-łub sta n owiące m ój m aj ątek o d ręb ny :

I.
Zasoby pieniężne:
- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: lokata _ 3192,65 PLN; i0.000 PLN; rachunęk

bieżący - ok. 35 000 PLN.
- Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: lokata - 1837,83 EUR; 583,73 GBp.

- PaPierY wartościowe:. . . . . ,, NIE DOTYCZY" ., . .. .. . . . . ...na kwotę: ;--;-;-:-:--;-;-;

il.
1'Domopowierzchni:...,,NIEDoTYCZY,,.,..'m2,owartości:
ty.tuł prawny:

Lublin, dniar27lnryietnia 2019 r.
(miejscowość, data)

do zgodnego z prawdąo starannego



2. Mieszkanie o powierzchni:
)

1). 54 m", o wartości: ,, NIE DOTYCZY", tytuł prawny: słuzbowe;

D llrzudziału w mieszkaniu o powierzchni: 58,59 ffi2, o warlości: ok. 12.500 PLN (spadek po
męzu).

3. Gospodarstwo rolnę: rodzaj gospodarstwa: ..."NIE DOTYCZY", powierzchnia: ;:o wartości:
# O dZaj ZabUdOWY :-tytuł prawn} i ;=:-;=-:;
Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości:
.........."NIE DOTYCZY"

4, Inne nieruchomości:

1) Działka - łqka,powierzchnia: 1700 m2 o watlości: ok. 3000 zł., tytuł prawny: współwłasność z
dzieómi (2l3 udziału).

2) Działka - grunĘ orne: powierzchnia: 4000 m'o wartości: ok. 3000zł., tytuł prawny: IlI2 udziału
w spadku po męzu (250 zł.).

3) Działka -nieruchomość: powierzchnia:5000 m'o wartości: ok. 15.000 zł.,tytułprawny:711ż
udziału w spadku po męzu (1250 zł.).

4) Działka - las: powierzchnia:0,7I hatpashuisko:0,03 ha, o waftości: ok. 3600 zł. (las) tytuł
prawny: ll432 udztału w spadku po męzu (8,33 zł,); pastwisko o warlości: ok. 100zł.; 71 96 udziału
w spadku po męzu (I,04 zł.).

5) Działka - las: powierzchnia: 0,66 ha o warlości: ok. 3000 zł., tytuł prawny: I196 udziału w
spadku po męzu (31,25zł.).

6) Działka - las: powierzchnia: 3ha o wańości: ok, 5000 zł., tytuł prawny: 1l24 udziału w spadku
po męzu (208 zł.).

7) llrieruchomoŚĆ - łqka i pashvisło: powierzchnia: 0,1Oha (łąka) i 0Jż (pastwisko) o warlośc t: łqka
-ok. 151zł. (ty,tułprawny: I196udziałuwspadkupomęzu _ I,57 zł.)orazpastwisko-ok.2OOzł.
( tytuł prawny: llż4 udziału w spadku po męzu - 8,33 zł.).

ilI.

:: :]:1*, ::::ii1 : :::i:::i :i:i,,"#JT,;,.}ż?ł:ii: :::: : ::1::" 
udziałów:

udziałytestanowiąpakietwiększynlŻI0ońudziałówwspółce:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.-

IV.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:.........

akcje te stanowią pakiet większy niż I\Yo akcji w spółce: ffi

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



3

v.
NabYłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mięnia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostet 

-samoiządu

terYtorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitah;go
nastęPujące mienie, które podlegaŁo zbyciu w drodze przetargv- należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo:

vI.

' 
. ::::::: ::':::":iil,ś# *""ży 

po dac formę prawną i

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód, i dochód w wysokości: .--.....--=----,_.

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....,...........,...........

.... ,,NIE DOTYCZY,, .

- osobiście . 
.

- wspólnie z innymi osobami 
.

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:-

VII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): ,, NIE D)TYCZY"
- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

-jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): :
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

- jestem człoŃiem

- jestem człoŃiem
- jestem członkiem

NIE DOTYCZY,,
zarządu (od kiedy):

rady nadzorcrej3 (od kiedy):
komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą: ,,NIE DOTYCZY''
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości*

/

.,,NIE DOTYCZY"



vIII.
Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

I. Z tylułuzatrudnienia - 85 664,58 PLN;

2. Umowy o dzieło i z|ecenia-1664,00 PLN;

3. Inne żródła- 185,66 PLN.

lub innej działalności zarobkowej

Ogołem: 87.514,24 PLN.
lub zajęć,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o waftości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych należy podać marke, model i rok produkcji):

1. Samocliod osobowy _ FORD F,OCUS C _ MAX; rok 2006 _ własność,

2. Samochód osobolł] _ F9RD FoCUS; rok 2009 _ lvspółr,vłasność z corką_ y,,

x.
Zobowiązańa pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągŃęte kredYĘ i PoŻYczki

oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (*obec kogo, lv nłiązku z jakim zdarzeńęm, w jakiej

_ :'"o"*")' : 
, ,;;;-;ó;;:.,..........;=.:.:....r., 

,



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ui233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

W*, a*,)ź,9I !!la,
(miejscowość, data)

1 
Niewłaściwe skreślić.

'Ni. doty.zy dziŃalności wyworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Ni. doty. zy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

i zwierzęcej, w

a


