
oSwnDczENrE MAJATKoWE

czlonka zan qdu wojew6dztwa, skarbnika wojew6dztwa, sekretana wojew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiej samozqdowej jednostki organizacyjnej,
osoby zazqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego wojew6dzkq

osobq prawnE oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne
w imieniu marszalka wojew6dztwatl zt

(f!9t::tt
(miejsmwosa)

osoba skladajEca oSwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
ka2dej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotycry".
osoba sklada.lqca oiwiadczenie obowiq2ana.iest okre6lid prrynaleinoae poszczegolnych skladnik6w
majEtkowych, dochodor{ i zobowiqzai do majqtku odrQbnego i maiEtku objQtego matietiskq wspolnoiciE
majqtkowq.
Oswiadczenie majqtkowe dotycry maiqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6vvniei wierzytelnosci pieniQine.
W czeSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B za5 informacje niejarvne dotyczqce adr$u
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomogci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniEce

funkcje publiczne (Dz. U.22017 t., po2.1393) oAz uslawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie wojewodzlwa (Dz. U.

2 2016 t. Wz486 z p62n zm.), zgodnie z art. 27c lej ustawy oS'r/iadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wspolnosci majEtkowej
lub stanowiqce m6j majEtek odrQbny:
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Zasoby pieni92ne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- papiery wartoSciowe:.,.......,..NiE....triie,.r1!{L:7.,

na kwotg:

.u\1

-s.oriJi..iii,.ilil;;;;;;.i,.i."u..j,............$. ..i{.i s]...... ............. . .. .



ll. NIE
1. Dom o powiezchni: .?gl-YLl/mz, o warto6ci: ,....,.,
2. Mieszkanie o powiezchni: .145. m2, o warto6ci: ..lJ
3. Gospodarstwo rolne:

,1 9so ?LN
tytul prawny:

tytul prawny

rodzaj gospodarstwa: NIE DOT.T.,LY
, powiezchnia

o wartoSci: .........

rodzaj zabudowy
tytul prawny: ,.....
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6ci

4. lnne nieruchomoSci:
powezchnia:,....,.,..,.
o warto6ci: . -L ..1.1..

tytul prawny: .,.,.11.1.4
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il.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczb? iemitenta udziat6w:

N rE- g>o

Udzialy te stanowiE pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spolce

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

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podat liczbq i emitenta akcji:

NrF .-'--1'J t-'1.,.,..,..,.,..,.,..,..'.,!-......,.M,Y,..,,.1.:1*.1....,

Akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 100/o akcji w spolce

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

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wylEczeniem mienia pzynale2nego do jego maj4tku odrgbnego)

od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozEdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,

od komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo
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vl.
1. Prowadzg dzialalno56 gospodarcz4s (nale2y podaC formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci)

N ltr "l- (1-rr .,>

- osobi5cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn4lem(q.lam) w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci

(na

z4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
le2y podac formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci):

r.l lF -F).'\-i ', u, V
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

vil.
1, W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) N.t-r-.....9p.r1c2

- jestem czlonkiem zaz4du (od kiedy): .,.,......,.....,.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach: Nl 21..:'1..\2-1.

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem cztonkiem rady nadzorczeja (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgn4tem(q.lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

3, W fundacjach prowadzEcych dzialalno56 gospodarcz4
.... Nl,-L-.,...,,P. ?.r. J...q3y

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podac markq, model i rok produkcji):
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x.
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci):
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czEsc B

l)okonano anonimizac,ji * zakrcsic danlch telead rcsou'r ch, zgodnie z art. 5 usta$\'
z dnia 6 rrzeinia 2001 r. o dostqpie do informacji puhlicznej. Osob4 dokonu.i4crl
lv14czcnia jallno6ci jest ti*a (iliriska.

4+.05.2/L
(miejscowoSc, data) is)
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

,l

' Nier*asciwe slreilic.
, Zakres stoGowania Nrroru do qiv{iadczei majq&owych selretaea wojewodztwa okresla art. 56 uslawy z dnia 21 listopada 2008 r. o praco*nikadr

samotzqdowych (Dz. u. z 2016 r., poz.902 z p6in. zm.)
3 Nie dolyczy dzialalnosc.i ,xytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezecej, w fomie i zakresie g6podaGtwa rodzinnego.
I Nie dolyczy rad nadzorczydr sp6ldzielni mieszkaniowych.


