
oSwrADczENlE MAJATKoWE

czlonka zarzqdu woiew6dztwa, skarbnika woiew6dztwa, sekretarza woiew6dawa,
kierownika wojew6dzkiej samorzqdowej jednostki organizacyjnej,
osoby zarzqdzaiqcej i cztonka organu zarzqdzaiqcego wolew6dzkq

osobq prawnq oraz osoby wydajqcei decyzie administracyjne
w imieniu marszalka wojew6dztwal)'?)
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Uwaga:

czqsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),

J

z prawdq, Ftarannego i zupelnego wypetnienia

ku zaslosowania, naleiy wpisad 'nie dotyczy".
pzynaleino56 poszczeg6lnych sktadnik6w

o imajqtku obiQtego matieiskq wspolnoSciq

maiqtkowq.
4. Oswiadczenie majqlkowe dotycry majqtku w kraju iza granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obeimuje r6wniei wierzylelno6ci pieniQine.

6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sq inlormacje iawne, w czQsci B za6 inlormacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladaiqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.
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stanowisko lub lunkcja)

o
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(miej zalrudnienia,

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 siepnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pehiqce

funkcie publiczne (Dz. LJ. z 2017 r, p02.1393) oraz uslawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie wojewddztwa (Dz. U.

22016 t. poz.486 z p6in. zm.), zgodnie z arl. 27c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matieiskiej wspolnosci majqtkowej

lub slanowiqce mdi majEtek odrQbny:
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- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej
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- papiery wartosciowe

na kwotQ
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kaidej z rubryk.
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Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

t
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Dom o powierzchni:|l"1.

Mieszkanie o powierzch

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....

o warto6ci:

.&X^',0 warlosci:

ni: .8J.. m'. o wartosci
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:: Mur prawny : +iift1-,3rk1$s*
powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ..........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokodci:

4. lnne nieruchomodci: ( 6^"tll od.*^- \\"" "" "" "" ""o " " Ipowierzchnia: ........ rr,Lr. lyka.i*..........k :1

o warto6ci: ............. ..1$.9-.p.p.e.. .\
tytul prawny:
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il.
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzialdw

hr1". ..d*h
I

Udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzialdw w spdtce

Z tego tytufu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

tv.

'::l
adam akcje w spolkach handlowych - nale2y*. drh*\

podai liczbq i emitenta akcji

Akcje te stanowiq pakiet wiQkszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci:

V.

Nabylem(am) (nabyl mdj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,

od komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, ktdre podlegato zbyciu

w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od kogo:
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'1. Prowadzq dziatalnodi gospodarczq3 (nale2y podac lormg prawnq i przedmiot dzialalno6ci): ...

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym przychod i dochdd w wysokodci:

2. Zarzqdzam dzialalnodciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nale2y podai

- osobi6cie.....
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .

vil.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..........,.....

- lestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

eG h.r '^a'' " "1 "\'

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytufu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

2. W spoldzielniach:

ek
- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy)

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci

- osobiScie
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubreglym dochod w wysoko5ci: ..

vil.
lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6i gospodarczq

LJ.....o.t#^rY.........

.......L!h*.c.e*..... c

tuht

..:..... i.Q...9-\.,. 9P.?9......

\fr .,. 3.1.5.. *.11,... 1.=:.

tx.
Skiadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markq, model i rok produkcji):
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x.
Zobowiqzania pieniQ2ne o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jaktm zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci):
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- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
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Dokonano anonimizacii *' zakresie danl'ch tclcadresou1th' zgodnic z' art' 5 usta$')'

z tlnia 6 rrrzcinia 200t t';;;t;;fit ttt' inrt't-'cji puhliczncj' Osoh4 dokonujqc4

*l l4czenia jarvno(ci jest Erva Gliriska'

Powy2sze o6wiadczenie skladam dwiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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