oŚWADczENIt

członkazarządu powiatu, sekretarzapowiatu' skart

powiatowąosPbą prau/ną
powiatu'osoby zarządzaląGeji członkaorganu zarządzająGego
w imieniustarosty.
orazosoby wydającejdecyzjeadministracyjne
r.
Je|eniaGóra' dnia 14.04.2014
(miejscdno&:)

Uwaga:
1. osoba składa!ąca oświadczenie oboYviązana 'est do zgodnego z prau,dą' starann€go
nia każd{ z rubryk,
2. Jeże|i poszcz€gó|nc
czv",

i zupe|nego wype|nie.

rubryki nie zmjduią w konkretnym przypadku zaśtosowania, na|eży wpisać..nie dotv-

3. osoba składaiąca oświadczenie obowią3ana jest okrcślić przyna|efuość poszczególnych skHników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odębnego i majątku objętego małżeńśĘ wspólnością majątkową.
4. ośwładczenie majątkowe dotyczy maiąttu w kraju i 2a granicą.
5. oświadczcnie maiątkowe obejmuje niwni€ż wienyte|ności pieniężne.
6'

W części A oświadczenia zawarte są inforrrracje jawne, w części B zaś infom*je niejawne doqrczącc adrcsu zamieszkania składaiąG€go oświadczenic oraz miqsca po|ożenia nieruGhomości.

czĘśćA
Ja, niżejpodpisany(a)'Mańa Bednarek-Giersnz,
i naa,i,isko
oraznaz,i,isko
rodoe)
urodzony(a)
23.01.1948w zduńskiejWo|i
zespółszkół specjalnychw DPs ,,Juniof.wMiłkowie. dyrektor,

(miqsc€ zatrudnieia,stano'Yisko
|Ubfunkcja)

gopo zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprortdzenia działa|ności
spodarczejprzez osoby pelniącefunkcjepub|iczne(Dz. U. Nr 106, poz. 679' z 1998 r. Nr 113, poz.715 iNI 162'
poz. 1126,z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 orcz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, po2.1806)oraz
ustawyz dnia 5 cze]wca 1998 r' o samorządziepowiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
poa.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98,1,Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),zgodnie
z ał|. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam Yv€ied=.loe YJ ekl.d mal*eńB|dej wspó|ncó€i mają{kcwcj |ub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
zasoby pieniężne:
- środkipieniężnegromadzonew wa|uciepo|skiej:180000'00
_ środkipieniężnegromadzonew walucieobcej:500'do|.UsA' 500 EURo
- papierywartościowe:
nie dotyczy
na kwotę:
il.
1 . Dom o powiezchni:nie dotyczym2,o wartości:
nie dotyczytytułprawny:nie dotyczy
2 . Mieszkanieo powiezchni:65 m2,o wartości:
200 000,tytułprawny:spÓłdzielcze
własnościowe
rolne:
3. Gospodarstwo
nie dotyczy,powierzchnia:
rodzajgospodarstwa:
nie dotyczy
o wartości:
nie dotyczy
rodzajzabudowy:nie dotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
Z tegotytufuoslągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłympzychÓd i dochÓd w wysokości:
nie dotyczy
4 . Innenieruchomości:

F

powierzchnia:
nie dotyczy
o wartości:
nie dotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
l.
- na|eżypodać|iczbęi emitentaudziałÓw:
Posiadamudzia|yw spÓłkachhand|ot^,ych
nie dotyczy
udziałyte stanowiąpakiet większy niż 10%udziałÓww spÓbe: nie dotyczy
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie dotyczy
z tego tytufuosiągną|em(ęłam)

tv.
_ na|eżypodaĆliczbę i emitentaakcji:
Posiadamakcjew sŃlkóch hand|owych
nie dotyczy
akcjete stanowiąpakietwięksryniż10%akcjiw społce:nie dotyczy
w rokuubieg|ymdochÓdw wysokości:
nie dotyczy
z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)

v.
(nabyłmÓj mażonek,z wyĘczeniemmienia prŹynależnego
do jego majątkuodĘbnego)od skarNabyłem(am)
jednostek
samorząduteMoria|nego,ich zv',iązkÓw|ub od kobu Pa stwa, innej pa stwowejosoby prawnej,
mienie' KÓre pod|egało
zbyciu w drodze pfzetargu_ na|eżypodaćopis
muna|nejosoby prawnejnasitępujące
mieniai datęnabycia'od kogo:nie dotyczy

vt.
gospodarczą2
nie dotyczy
1. Prowadzędziała|ność
1należypodaÓformęprawnąi przedmiotdziała|noścD:
- osobiście
nie dotyczy
-

wspÓ|niez innymiosobaminie dotyczy

w rcku ubieglympzychÓd i dochÓd w wysokości:nie dotyczy
z tego Mufu osiągnąłem(ęłam)
gospodarczą |ub jes1em płzedstawicie|em,
pe|nomocnikiem|akiej działa|ności
2. zerz$zem działa|nością
(na|eżypodaćfomę pr8wnąi plzedmiotdziałalności):
nie dotyczy
-

osobiście
nie dotyczy

-

wspÓ|niez innymiosobaminie dotyczy

w roku ubieg.|ymprzychÓd i dochÓd w wysokości:nie dotyczy
z tego tytufuosiągnąłem(ęłam)
vil.
(naał,a,siedzibaspÓłki):nie dotyczy
1. W społkachhand|owych
_ jestemczłonkiemzarządu(od kiedy):nie dotyczy
- jes{emczbnkiem mny nadzorczej(odkiedy):nie dotyczy
- jestem członkiemkomisji rewizyinej(oclkiedy):nie dotyczy
z tego tytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychÓd i dochÓd w wysokości:nie dotyczy
2. W spÓłdzie|niach:
nie dotyczy
- jestem członkiemzaŻądu (od kiedy):nie dotyczy
- jestemcz,lonkiemradynadzorczej3(od kiedy):nie dotyczy
- jeśemczłonkiemkomisjireu,izyjnej
(od kiedy):nie dotycfy
z tego tytufuosiągnąlem(ęłam)
w roku ubieg{ymdochÓd w wysokofui: nie dotyczy

F

gospodarczą:
działa|ność
3. W fundacjachprowadzących
nie dotyczy
- jestemczłonkiemzaEądu (od kiedy):nie dotyczy
- jeslem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy
- jestemczłonkiemkomis-iirewizyjnej(od kiedy):nie dotyczy
w roku ubiegłymdochod w wysokości:nie dotyczy
z tego tytufuosiągnąłem(ęłam)

vilr.
zarobkourcjlub zajęć' z podaniem l$vot
łnne dochody osiągane z ty{ufuzatrudnienia|ub innei dziata|ności
uzyskiwanychz każdegoMufu: umowao praĘ 106226'54

lx.
składnikimienia ruchomegoo wanościpowyżej10 000 złotych(w przypedkupojazdÓwmechanicznychna|eży
podaćmarkę'mode|i rok produkcji):
samochÓdosobolvysKoDA YET| r.prcd.2010

x.

zobowiązania pieniężneo wa ościpowyżej.|0 000 złotych,w tym zaciągnięte kre{yty i pożyczki oraz warunki,
nie dotyczy
na jakichzośa|yudzie|one(wobeckogo,w a/viązkuz jakimzdarzeniem,w jakiejtvysokości):

iż na @stawie art. 233 s 1 Kodeksu kamego za @anie nie.
Połyższe oś{iadczenies|dadam ś1iviadomy(a),
prau,dy|ubzatajenie prawdygrozi kara pozbawieniavrolności.

JeleniaGÓra 14.04.2014

(miejscołvość,
data)

1 Niewłaściwe
skreślić.
2 Nie dotyczydziała|ności
w formieizakresie gospodarwytu,Órczejw ro|nictwie
w zakresieprodukcjiroŚ|inneji a^,ierzęcej,
stwa rodzinnego.
^
. Nie dotyczyrad nadzorczychspÓłdzie|ni
mieszkaniowych.

