oSwrADczENrE MAJATKoWE
czlonka zan Edu wojew6dztwa, skarbnika wojew6dztwa, sekretan a wojew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiej samozqdowej jednostki organizacyjnej,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajlcego wojew6dzkq
osobq prawn4 oraz osoby wydajEcej decyzje administracyjne
w imieniu marszalka wojew6dztwat) z)
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osoba skladajqca oav{iadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaideiz rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiQ w konkretnym paypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotycry".
Osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana jest okrealic przynalein056 poszczeg6lnych skladnikow
majEtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majEtku odrqbnego i majqtku obiQtego matiehskq wsp6lno5ciq
majqtkowq.
Oswiadczenie maiqtkowe dotycry maiqtku w kraju i za granicq.
O5wiadczenie maiqtkowe obeimuie 16wniei wierzytelnoici pienieine.
W czQsci A o6wiadczenia zawarte sq informacie jawne, w czgsci B zas informacje nieiawne dotyczqce adresu
zamieszkania gklada.lqcego oswiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomo6ci.
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(miejsce zalrudnienia, stanowiskolub funkcja)
po zapoznaniu siQ z pzepisami ustawy z dnia 21 srerpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadz;nia dzialalnoitci gospodarczej przez osoby pelniqce
funkcje publiczne {Dz. U. z2017 t., po2.1393) oGz uslawy z dnia 5 czeMca 1998 r. o samorz4dzie wojewodzlwa (Dz U.
z 2016 r poz486 z p62n. zm ), zgodnie z art. 27c tei uslawy oswiadczam,2e posiadam wchodzEce w sklad mal2enskiej ws@lnosci malalkowej
lub slanowQce moj majEtek odrQbny
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Zasoby pienieZne:
- Srodki pieniQ2ne zgromadzon e w walucie
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rodzaj zabudowy: ..........
tytul prawny:

-zL*h.^^....

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d
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ilt.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podai liczbe iemitenta udzialow:

Udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzialow w spolce

Ute d'ahs

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci
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tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq iemitenta akcji

b: t
Akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2
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Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:
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Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego maj4tku odrgbnego)
oC Skarbu Pahstwa, innej pafrstwoweJ osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwi4zk6w,
od komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i datg nabycra, od kogo:,.. ,.., ,. ,...,. ..
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1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczqs (nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalno5ci)
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- osobi5cie
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegym pzychod idoch6d w wysokoSci: ....,........,.......................
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2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nale2y podac formg prawnq i pzedmiot dzialalno6ci): .....
Or
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

.

-

..........V-i.?.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci

ri e iJ,P-rdb

v[.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................
- jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy)

Mre

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci, ........1V:.8...

2. W spoldzielniach
- lestem czlonkiem

t\;ri
zazqdu (od kiedy): ............

- jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy)
- jestem czlonkiem komisjl rewizyjnel (od kiedy):

!5

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .....,......

w..

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6c gospodarcz4

-

jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): .,........,..,.....

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

l

Z tego tytutu osiqgn4em(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2el 10.
nale2 y pod

model i rok

poiazdow

ukcli):
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x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na
zostaly udzielone
w zwiqzku z jakim
w jakiej wysofoSci):
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B

Dokonano anonimizacji w zakresie danych teleadresowych, zgodnie z art. 5 ustarvy
z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej. osob4 dokonujqc4
wylqczenia jawnoSci jest Ewa Gliriska.

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie praMy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(miejscowoSc, data)

' Niewlasci,,Je skreslia.
Zakres slosowania wzor! do otwiadczei majqlkowych sekrclarza wojewddztwa okrcSla

,

samozdowych (Dz

poz$2

at

(podpis)

56 ustawy z dnia 21 lisiopada 2008 r. o

z pozn. zm.)
I Nie dolyczy dzralalnodci wytwdrczej w rolnictwiew zakresje produkqi roslinnej i zwierzecej, w fomie izakreoie g6podaEtwa rodzinnego.
I Nie dotyczy rad nadzorczydr spddzielni miesziani ydr
U. z 2016 r.,

praco,r/nikadr

