
oswnDczENrE MAJATKoWE

czlonka zarzqdu woiew6dztwa, skarbnika woiew6dztwa, sekretarza wojew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiei samorz4dowei iednoslki organizacyjnei,
osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego wojew6dzkq

osobq prawnq oraz osoby wydajqcei decyzie administracyine
w imieniu marszal*a wojew6dztwal) a

(*vj*..........
(miejscorvo$)

.., Onia..*0. or.u,rt l.
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oswiadczenle obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotyczy".
ajqca oswiadczenie obowiqzana iest okre6lii prrynaleinosd poszczeg6lnych skhdnik6w
dochod6w izobowlQzah do maiqtku odrQbnego i malqtku obietego malieriskq wsp6lno5ciq
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OSwiadczenie aiqtkowe dotyczy maiatku w kraiu iza granlcq.

O6wiadczenie maiqlkowe obeimuje r6wniei wierzytelnosci pieniQine.
W czQsci A oswiadczenla zawarte sq inlormacie jawne, w czqSci B za5 inlormacie nielawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladalqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci,

czqse A

Ja, ni2ej podpisany(a), ...
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- papiery warto6ciowe:.......
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Zasoby pieniq2ne:
- 5rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej
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lr.,-q/" : :ii;;-i'-'-u(i H;H";
- .+vJA*'.... H +..ld.{.o.....7.*!.,..* *......]i.....I U (mielsce zatrudnienh,

ie obcej:.................

Ivili. .el*.q:r4

stanowisko lub

Du{L..-"1" " " "' )14

u:r,. X.i!.1
. na kwotq

1

_--<i

aE.-

I'
t

maiqtkowq.

po zapoznaniu siQ z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej peez osoby polniqce

lunkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, p02.1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie wojew6dztwa (Dz. U.

22016 t. poz.486 zp6in, zm.), zgodnie z art. 27c tei ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2edskiei wsp6lnosci majqtkowei

lub slanowiqce m6j maiqtek odrQbny:
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Dom o powiezchni: r*r...4.dJnm'?, o wartoSci:

Mieszkanie o powieechni: -E.1.. m2, o warto6ci: ..|.f.p..S9g.

.... tytul prawny:

,4. tytul prawny:

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........1.y1..... powierzchnia

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysoko6ci

4. lnne nieruchomodci:

s {t plA*o....v.'t *l li. *
l,i.n,.gtl o\L* )

idtWU^"r, [r L .w.\ (,(.)powierzchnia:

o wartodci: .... 10

tytul prawny: .......s\ Ir ....Y. r.q*.:zi. I e v.-(<....

ilt.

Posiadam udzialy w spdlkach handl owych - nale2y podac
!.rc d-h.;--\'"" " 1''1. "

liczbg i emitenta udzial6w:

Udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w spolce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegrtym doch6d w wysoko5ci: .......

tv.

Posiadam akcje w spolkach hand podai liczbq iemitenta akcji:

" 1"""" ""'"
lowych - nale2y

..h'i,.........d*.11

Akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w spotce:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, z wytqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawne.i, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkdw,

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

w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od kogo:
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Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ......................



vt.
'1. Prowadzq dzialalnodi gospodarczq3 (naleZy podai lormq prawnq i pzedmiot dziatalnodci): ........

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ..

2. Zarzqdzam dzialalno6ci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nalezy podai formg prawnq i przedm iot dziatalnodci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami .............

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........

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

Z tego tytutu osiEgnEiem(Elam) w roku ubiegrlym doch6d w wysoko6ci:

2. W spdldzielniach

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

!r* u,-h,1.*1

- jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

3

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .......

hnr d,,! '\1
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1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ............

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................
lvlt o[uh*.4
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3. W fundac.jach prowadzqcych dziaialno6i gospodarczq:

M;"""'6i; il,
- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokodci

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajqi, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
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tx.
Skiadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

::::r
podai markq, model i rok produkcji)

t..h.......c,9
h*.t]4 1- ..ie(.- ti !L"((q,+"""""""""""t """

x.
Zobowiqzania pieniQzne o warlo6ci powy2ej 10.000 ztotych, w tym zaciEgniQle kredyty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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wysoko6ci): ......
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czEse B

Dokonano anonimizacji rr, zakresie danych telea<lresorr.ych, zgodnie z art.5 ustarv}'

z tlnia 6 rvrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej. Osobq dokonujqc4

u 1 l4czenia jau no5ci jest Erva Gli6ska.

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

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.
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I Niewla6ciwe skre6lii.

'zZakres slosowania wzoru do oSwiadczed maiqtkowych sekrelaza wojew6dztwa okresla an. 56 uslawy z dnia 21 lislopada 2008 r. o pracownikach

samoeqdowych (02. U. z 2016 r., poz.902 z p6in. zm.)
3 Nie dotyczy dziatalnoaci wytw6rczej w rclniclwie w zakesie produkcji rc6linnej izwier2qcei, w brmie izakesie gospodarctwa rcdzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczrch sp6ldzielni mieszkaniowych.
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