OŚWIADCZEN E MAJATKOWE
!

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika iednostki

organizacvinei powiatu, osoby zarządząącej i członka organu zarządzającego powiatową osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Zielona Gora, dnia 20.07.2017r.
(miejscowośc)
Uwaga:

1. 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 dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpnynaleŻnoŚc poszczegolnych
składnikow majątkowych, dochodow i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
m ałżeń ską w spol n ością m aj ątkową.
4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. Oświadczenie majątkowe obejm uje rownież wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia
nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany Marek Waldemar Olczyk,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11

1 1

,'t956r. w Zielonej Gorze

Liceum Ogótnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota" w GzenłieńskuDyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t j Dz U. z 2006 r, nr 216, poz, 1584 z poźn. zm. ) oraz

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samoządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poźn zm.), zgodnie z
art, 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspolności majątkowej lub
stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie

polskiej: na dzień 29.06.2017r.

4500 zł,

- środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY...

- papiery wańościowe: NlE DOTYCZY..,
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Zr.ego tytułu osiągnałem w roku ubieE{ym ccchcd w r,vysoKosci: NlE DOTyCZy.,.
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Posiadam aKcje w społkach hand|owycn - nalezy podac riczbe i emitenta akcji, NiE DCTYCZY
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soołce, NlE DOTYCZY...
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V.

Nabyłeri (nabył mq małżcne<, zwyłączenjern mienia przynaleznego do jego ma;ąixu ocjrębnego) oc
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NiE DCTYCZY
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.

Zarzadzarn oziałalnościągospocarczą iub 1estem przedstawicietem, pełnornocniKlem iaxie;
dzlałainości(naiezy pocac formę pra,runa i przedmiot dz|ałalności),NlE DOTYCZY.

-- osobiście NiE DOTYCZY,
__
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wspolnie z innyn,li osobarni: NiE DOTYCZY
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W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

1.

--

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTyCZy...

- jestem członkiem rady nadzorczej
--

(od kiedy): NlE DoTyCZy,..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTyCZy...

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DOTICZy...
2. W społdzielniach: NlE DOTYCZY.,.
--

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTycZy...

--

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NlE DoTyCZy...

--

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTyCZy...

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTyCZy.,.
3. W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTyCZy.,.

--

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DoTyCZy...

--

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy). NlE DoTyCZy...

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości: 1115 DoTyCZy...
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

.
.

umowaopracę; oddnia
dochod z tyt,

emerytury;

lx.

Składniki mienia ruchomego

29,06,2017r,
do dnia 29.06,2017r,

01.01.2017r, dodnia
od dnia 01.01.2017r,

o

-27393,94zł,
-

21 285,84 zł,

wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow
. N|E DoTycZy

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji):

x.
Zobowiązania pienięzne o wartościpowyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
NlE DOTYCZY
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.jzĘŚc B

Poiltyzsze oświadczenie sKładam świaaonl(a), jż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za
codanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grcz! Kara pozbawienia wciności.
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