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ZrlQeznik nr 2
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MAJATKowE

czlonkazarzqduwoiew6dztwa, skarbnikawolgw6dztura,sekretarzawolew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiej samorz4doweiiednostki organizacyjnej,
osoby zarz4dzajqceji czlonkaorganu zarzldzajqcegowoiew6dzke
osobq prawnq oraz osoby wydaiqcejdecyzjeadmlnistracyine
w imieniu marszalkawoiewfiztwal) 2l
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Uwaga:
t. Osoba skladaiQca oJwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdl starannsgo i zupelnego wypolnienia kaidej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku za3toaowania, naleiy wpisa6 .nie dotyczy-.
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana iest okreglid przynalelnoSG poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zaf do maiQtku odrgbnego i majltku obigtego malieriskl wsprilnoSci4
maj4tkowq.
4. O6wiadczenie maiQtkowe dotyczy maietku w kraju i za granlcq.
5. OSwiadczenie maiQikovve obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSciA oSwiadczenia zawarte s4 informacje iawne, w czgSci B za6 informacje nieiawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajlcego ofwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoSci.
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prowadzenia
gospopo zapoznaniu
dzialalno$ci
sigz pnepisamiustawyz dnia 21sierpnia1997r,o ograniczeniu
darczeipnez osoby pefni4cefunkcjepubliczne(Dz.U. z 2ffi6 r. Nr 216,poz. 1584orazz 2008r. Nr 223,poz.1458)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca1998r. o samorzqdziewojew6dawa (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 159O,z 2002r.
Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558. Nr 153,poz. 1271i Nr 214,poz. 1806,z 2003r. Nr 162,poz. 1568.z 2004r.
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Z tego tytulu osiqgnqlem(gfamlw roku ubieglym przychddi doch6dw wysokosci:
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Posiadamudzialyw sp6lkach handlowych -

naleiy podad liczbg i emitenta udzial6w:

*ro!re,,a{o:4;::::l:::::
Udziaty te stanowia pakiet wigkszy ni2 1O /" udziat6w w sp6lce:

Z tegotytulu osiAgnQlem(qtaml
w roku ubiegfymdoch6dw wysokosci:...............

tv.
Posiadamakcje w sp6fkach handlowych -

naleiy podad liczbg i emitenta akcji:
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Akciete stanowiepakiet wiekszy nii 1Oo/oakcji w spdtce:

Z tegotytutu osiegnatem(glam)
w roku ubiegfymdoch6dw wysokodci:

V.
Nabylem(aml (nabyt m6i mal2onek, z wyfqczeniem mienia pnynaleinego do jego majqtku odrgbnegol od
Skarbu Paistwa, innei pafstwowej osoby prawnej, iednostek samorzqdu teMorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnei osoby prawnej nastgpujqce mienie. kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai

-

osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego Mufu osi4gn4tem(glam)
w roku ubiegtympnych6d i doch6dw wysoko6ci:

gospodarczqlub jestem przedstawicielem,
2. ZarzqdzamdziatalnoSciq
pefnomocnikiemtakiej dziatalnoSci
( naleiy podai f o rmg p ra w n q i p rz e d m i o td z i al al noS ci ):
...............,...r.,,,.........

- osobi6cie

- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
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- iestem czl.onkiem rady nadzorcTij (od kiedyl:
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- iestemczlonkiemkomisji rewizyjnei(od kiedy):
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- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):

-iest€m czfonkiemrady nadzorczej4r
(od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tegotytuluosiagnelem(elam)
w rokuubiegfymdoch6dw wysokoSci:

3. W fundacjachprowadzqcych
dzialalnofdgospodarcz4:
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- jestemczfonkiemzarzqdu(od kiedyl:
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytulu osiagnefem(elam)w roku ubiegtymdoch6d w wysoko$ci:

Inne dochody osiqganez tytutu zatrudnienialub innej dziafalnofci zarobkowej lub zajgd,z podaniem kwot uzyl
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Skladnikimieniaruchomegoo wartosci powvipi 10 000 zfotych(q
iy podacmarkg,modeli rok produkcji)
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x.
Zobowi4zania pienigine o warto6ci powy2ej 10 000 zfotych, w tym zaciagni€to kredyty i poiyczki, oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem,w jakiej wysoko$ci):
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Adreszam

poloienianieruchomodci

nionych w

ll czg6ciA {adres):

1.
2.

o.
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Powyisze oriwiadczenieskladam Swiadomy(a). ii na podstawie art.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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1)Niewfa$ciweskreSlid.
?lZakresstosowaniawzoru do ogwiadczefimajetkowychsskretarzawoiew6dztwaokre6laart, 56 ustawy z dnia 2l listopada 2008r, o pracownikachsamorzedowych(Dz,U. Nr 223, poz, 14581.
3)Nie dotyczydzialalnosciwytw6rcz6iw rolnictwis w zakresieprodukcii roslinnoj i zwierzecei,w formie i zakresiegospodarstwarodzinnego.
al Nie dotyczyrad nadzorczychsp6tdzielnimieszkaniowych.

