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Ja, ni2ej podpisany(a), ..........
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Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej
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Osoba skladajqca
kaidejz rubryk. '

czenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdE, starannego i zupelnego wypelnienia

2. Jeieli poszczegolnq rubryki nie znajdujQw konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotyczy".
3. osoba skladajqca \ oswiadczenie obowiEzana .iest okreslic prrynaleinosc poszczeg6lnych skladnik6w

majEtkowych, dochodow i zobowiqzai do majqtku odrebnego i majqtku objqtego mal:eiskq wsp6lnoiciq
majEtkow+

4. O5wiadczenie majEtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienieine.
6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne dotyczEce adresu

zamieszkania skladaiqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.
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I I (miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcjal

po zapoznaniu siQ z pzepisami ustawy z dnia 2'1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczei przez osoby pelniqce
funkcie publiczne (Dz. U. z 2017 r., p02.1393) oraz usla'xy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie wojewodztwa (Dz. U.

z 2016 t . W2.486 z p62n. zn.) , odnie z art. oawadczam, 2e posiadam wchodzqce 
'r,/ sklad malieiskiej wspolnosci majqtkowej

lub stanowiEce m6jmajqtek odrQbny

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej
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il.
L Dom o powiezchni:

2. Mieszkanie o powiezchni:8i,,
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .......,.,..,.,..{t!{f,.,.. Ih\::fl
m2, o warto6ci: tytul prawny: ,.,

1. m2, o wartoSci: L\C.N0.,Ni tytul prawny: ...
!ilt ,1, 4rtbt*

o wartosci: .....,.,.,....
rodzaj zabudowy: ...

tytul prawny: ...........
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci

lt.

'7

7rl t

yn

4

..lt-3.
0...a.4

,46Wwt
{t1af,Ul,a.t

ilt.
Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

..1...,...........

Wa4
Udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w spolce

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg iemitenta akcji:

Akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osi49n4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majEtku odrgbnego)
od Skarbu Pairstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwi4zk6w,

od komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

w drodze pzetargu - nale2y poda6 opis mienia idatg nabycia, od kogo

powiezchnia:

1

o warto6ci:

tytul prawny:

orrD



vt.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczE3 (nale2y podai formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci): .,.,,.,..,....

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

- osobi5cie
- wsp6lnie z innymi osobami

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicieleqn,petnomocnikiem takiej dzialalnoici
(nale2y poda6 formQ prawnq i pzedmiot dzialalnoSci): ......|/I&L..,il/qry

vil.
'1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .......

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzial
............11il"....

atczE

- jestem czlonkiem zaz4du (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

i:p+l \^t
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...............=-:::

2. W sp6ldzielniach:,..,.,....{llt

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci:

Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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Z tego tytulu osiqgn4em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci

vil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zakudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwan

,i].....r{"...._)

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej

nale2y podac mark?, model irok produkc.li): .........

{,rtriil i ::il6rriffi,it,hoai #

:h'Ifl,fl '#T1[,i3?* 
*]::::i
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x.
ZobowiEzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10,000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci):

l f



czEsc B

I)okonano anonimizacji rv zakresie danlch tcleadreso$ 1'ch, zgodnie z art.5 ustawl
z dnia 6 rvrze5nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej. Osob4 dokonuj4c4
rvylqczenia jawno6ci jest Eu'a Gliriska.

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

K$nw,t&..o5 J'or,p- rt
(miejscowose, data) (podpis)

I Niewlasciwe skre.ilia.
, Zakres sloso*ania tfroru do oswiadczen majEfrowych sekretatza wojewodztwa okreila ad. 56 ustawy z dnia 21 listopada 2008

samozqdowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z poin. zm.)
3 Nie dotyczy dzialalnolci wytw6rczej w rolnictwie w zakrcsie produkcji roslinnej i zwiezec€j, r,/ fomie i zakresie gospodaEtwa rcdzinnego.
I Nie dotyczy rad nadzoreydr sp6ldzielni mieszkaniowydr

o pracownikadr
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