oSwADczENrE MAJATKowE
czlonka zarzEdu wojew6dztwa, skarbnika wojewodztwa, sekretana wojew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiej samozqdowej jednostki organizacyjnej,
osoby zaz EdzajEcej i czlonka organu zarzqdzajEcego wojew6dzkq
osobq prawnq oraz osoby wydajEcej decyzje administracyjne
w imieniu marszalka wojew6dztwal) z)
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Osoba skladaiEca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prarrrdq, starannego

i

zupelnego wypelnienia

kaideiz rubryk.
Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdui4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotycry".
Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreslic prrynaleinosc poszczeg6lnych skladnik6w
ma.iqtkowych, dochod6w i zobowiEzah do majEtku odrebnego i maj4tku objQtego matieiskq wsp6lno5ciq
majEtkow+
o5wiadczenie majEtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
0Swiadczenie majEtkowe obejmuie r6wniei wierzytelnoSci pieniQine.
W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacie niejawne dotyczEce adresu
zamieszkania skladaiqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.
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(miejsce zalrudnienia stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siQ z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej pzez osoby pelniEce
funkcje publiczne (02. U .22017 t., po2.1393) onz ustawy z dnia 5 czemca 1998 r o samorzqdzie wojewodztwa (Dz. U.
2 2016 t. poz.486 z poit'. zn.), zgodnie zai.27c tej uslawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad matieirskiej wspolnosci majEtkowej
lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i d
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Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:
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Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta akcji
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Akcje te stanowiE pakiet wiekszy ni2 '10% akcii w spolce:
. . .... (.,..8- .,0-cLy!,1f..

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci
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Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego dojego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samoz4du terytorialnego, ich zwiqzk6w,
od komunalne.l osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze pzetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:... ... ... ....

E .p.?7-(il{

1

vt.
1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczEs (nale2y podai formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci)
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- osobiScie
- wspolnie z innymi osobami ..............
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2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci)
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Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
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1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)
- jestem czlonkiem

zazqdu (od kiedy): ................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. W spoldzielniach: .............................
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- jestem czlonkiem rady nadzorczela (od kiedy):
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- jestem czlonkiem komisji rewizynej (od kiedy)

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

3. W fundac.jach prowadzqcych dzialalno56 gospdarczq:
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- jestem czlonkiem

zazqdu (od kiedy)
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z tego tytulu osiqgn4em(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytutu:
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Skladniki mienia ruchomego

o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych

nale2y podai markq, model irok produkcji):
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Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powy2el 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z lakim zdazeniem, w jakiq wysokoSci):
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teleadresowych' zgodnie z' art' 5 ustawy
Dokonano anonimizacji w zakresie dan.vch
oo i"ro..ucji puhlicznej. osobq dokonujqcq
z rlnia 6 wrzesnia zoor r.
w.r,'lqczenia jawnoSci jest Ewa Glif,ska'
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Powy2sze o6wadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.
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I Nieslakiwe skreilia.
Zakres sloGowania wzoru do oswiadczei maja&owyci sekretaea wojewodztwa okre6la
56 uslawy z dnia 21 listopada Z)08
samozdowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z poin. zm.)
3 Nie dotyczy dzialahqqci wytw6rczej w
rclniclwie w zakesie produkcji rcSlinnej i zwiezQcej, w formie i zakresie gospodaEtwa rcdzinnego.
I Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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