
oswtADczENtE MAJATKOWE

czlonka zarzEdu woiew6dztwa, skarbnika woiew6dztwa, sekretarza woiew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiej samorzqdowej lednostki organizacyjnej,
osoby zarzqdzalqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego wolew6dzkq

osobq prawn4 oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne
w imieniu marszalka wojew6dztwal) 4
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1. Osoba skhdajqca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotyczy".
3. osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreslid przynaleinoSi poszczeg6lnych skladnik6w

maiqlkowych, dochoddw i zobowi4zai do maiqtku odrQbnego i majqtku objQtego malieriskq wsp6lno6ciq
maiqtkowq.

4. oswiadczenie majqtkowe dotyczy maiqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.
6. w czQsci A oswiadczenia zawarte sq inlormacje iawne, w czqsci B zas inlormacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skhdajqcego osv'riadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo(ci.
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(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z pnepisami usta\ry z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prolvadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelniEce

funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., p02.1393) oraz ustawy z dniaS czerwca 1998 r. o sanorzEdzie woiewddztwa (Dz. U.

z 20L6 t. W2.486 z p6rn zm.), zgodnie z art 27c lej uslawy oSiwiadczan, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzedskiei wspdlnoSci maiqlkou/ei
lub stanowi4ce m6j maiatek odre
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Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:...

- papiery wartodciowe:.
c,a a-1-......................
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1. Dom o powiezchni m 2, o wartosci : ...s-'ri :. r-Q 9... tytul p rawny :,,,., r.t.€..i ; r..€ :. (.

2. Mieszkanie o powiezchni: ...i:. m2, o wartoSci tytul prawny: - /r,U Wf
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartodci:

powiezchnia:

rodzaj zabudowy: .....:?: :.,.. I
tytul prawny:

Z tego tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokoSci:

4. lnne nieruchomo
powiezchnia: .....
o wartoSci

tytul prawny .)

ilt.
Postqdg{n udzialy w spdlkach handlowych - nale2y_podai liczbQ i emitenta udzial6w:
....8../-./-....aA.,...<...Q...a......:..(.)7.2*.htzt*.e.

Udzialy le stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udziabw # spdlce:

z tego tytulu osiqgnElem(Qlam) w roku ubieglym dochddw
c.

wysokoSci

tv.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta akcli

/..;""/

Akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 1070 akcli.w sprilce:
1t-, ) / .l /, r--"f" "'"""""" " "'

am) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:Z tego tytulu osiagndem(Ql

v.
Nabylem(am) (nabyl mdj mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej parisnruowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich zwiqTkdw,

od komunalnej osoby prawnej lub zwiagku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:... ... ...... .
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- osobiScie

klr:....ah.(y.t..7

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego gulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubie i dochdd w wysoko6ci

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nale2y podai formq prawnq i pzedmiot dzialalno5ci): ......,.............

rhr

- osobiScie
- wspdlnie z innymi osobami

.pt.t.e.....ck

Z tego 0 ulu oslagnqlem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci

v[.
1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizylnej (od kiedy): .....

z tego t]nulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doc h6d w vtysokoici ."A/tl. ,?

2. W spdldzielniach

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ,,1'

- jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnElem(glam) w roku ubieglym dochdd w wysoko5ci ......x-14:.....

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnodi gospodarcz4

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

l

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..

vt.
1. Prowadzq dzialalnodi gospodarczq: (nale2y podai formq prawnqipzedmiot dzialalnodci): .....................
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Z tego tytulu osiagnAlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci a: Jb

vlll.
lnne dochody osiqgane z tytulu
uzyskiwanych z kazdego hlulu:

n0s bk iem kwot &tf
C
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tx.
Skladniki mlenia ruchomego o warto5ci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazddw mechanicznych
nalezy podai markq, model i rok produkcji):

e.a;;;[, /n;i, :../)..
t rlt ,'
2:?.(,*.,2 .E a,.^:) _ a .,) ^f,;.! -,l*,,, a-,S, t4 "U,,,...,., r:,,, t., 1..n.\4 tZ.,..

x.
ZobowiqTania pieniq2ne o wartosci povqp2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq7ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):
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czqsi B

n)'ch toleadresolvych, zgodniel)okonano anonimizacji w zakresie da

z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgPic

wylqczenia jawnoSci jest Ewa Gliriska.

z art. 5 ustawl
do informacji publicznej. Osob4 dokon ujqc4

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

/,, ( 5 'L/
2.t

(miejscowoSi, data) (podpis)

t Nie{hiciwe skrealid.
, Zalres slosowania wzoru do os|iadcze mahlkourych sekretarza woprddzMa okreila a(. 56 usB',rry z dnia 21 listopada 2mB

sarnoaqdowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z pdin. zm.)
3 Nie dotyczy dz ialalnosci wylwdrczej w rolnictwie wzakresie produ kcji ro6linnej i zwiee ecej, w lormie izakresie gospodarstwa rodzinnego.
. Nie dotyczy rad nadzorczych spdkJzielni mieszkaniowych.

o p racownikach
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