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S|Załaczniknr 2

WZOR
o Św.ł'DC ZENIE MAJĄTKowE
członkazarządupowiatu,sekretarzapowiatu,skarbnikapowiatu,

organizacyjneinowiatu.osoby zarządzająceji cz|onkaorganu zanądzającegopowiatowąosobą
prawną oraz osobywydającejdecyzjeadministracyjnew imieniu starosĘl
SzklarskaPoręba,dna30.04 20|4r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowĘana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypelnienia |<ażdeiz rubry|c
2. Jeże|iposzczegrÓlnerubryki nie znajdują w konkretnyn przypadku zastosowania, naleiżywpisać
"nie dotyczyrr.
3. Osoba składającaoświadczenie
poszczegrń|nych
obowiązanajest określićpnynależność
sk|adnikÓw
majątkowych' dochodrńw i zobowiązaó do majątku odrębnego i majątku objętego małżeósĘ
wsp Inością
majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowedotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie
majątkoweobejmujerÓwnieżwierzytelności
pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawlrte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotycząceadresu zanieszkania składającego
oświadczenie
oraz miejscapolożenianieruchomości.
CZĘSC A
Ja, niżejpodpisany(a)'Beata Szehidewicz

*H'o.x"':?

'-"isko rodowe)

urodzony(a) 08.04.1967r. w Sulechowie
Ęrektor Zespołu SzkrÓłogtÓlnokształcącychi Mistrzostwa Sportowego w Szk|arskiej Porębie,
(miejscezatrudnienią stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami usta]ffyz dnia 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzeniadziałalności
gospodarczejprzez osobypełniącefunkcjepubl.iczne@z. U. Nr 106,poz.679, z 1998r. Nr l13, poz. 715 i
Nr 162,poz.1126,21999
r. Nr49, po2.483,22000r.
Nr26,poz.306orazz2002r.Nr 113,poz.984iNr
2|4, poz. l806) oraz ustawyz dria 5 czemvcal998 r. o sanrcrzĄdzle
powiatowym(Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592orazz2002r. Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,NrIl3,poz.984,Nr 153,poz.l27l,Nr200,poz.
1688 i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie z art' 25c tej ustawy oświadczam,że posiadam vicŁodŹeec.n łda#
eła}żef.kięirrp lro
stanowiącemÓi maiatekodrebnv:
I.
Zasobypieniężne:
. środkipieniężnęzgromadzone
w waluciepolskiej:nie dotyczy
- środkipieniężnezgromadzonęw walucieobcej:oFE Z39 466,58 zł
. papierywartościowe:
nie dotycry
na kwotę:nie doĘczy
L
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I
l. Dom o powierzchni:nie dotyczy m2, o wartości:
Ęrtułprawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 83,70 m2, o wartości:200.000zł
Ęrtułprawny:własność,
Yzprawaw własności
mieszkania o powieIzchni 33'40m2 0 wartości80 000 zł
tytul prawny: wspÓłwłasność
3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy , powierzchnia:
o wartości:
rodzajzabudowy:........................
Ęrtułprawny:
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychÓd i dochÓd w wysokości:
4. Innenieruchomości:
powierzchnia:% udziału w prawie własnościdziałki o powienchni 836m2
o wartości:55.000zł
tytułprawny: wsptńłwłasność
ilI.
PosiadamudziĄ w spÓłkachhandlowych- należrypodac liczbę i emitentaudziałÓw: nie dotyczy
ldziaĘ te stanowiąpakiet większy niz 10%udziatÓw w spÓłce:nie dotyczy
Z tegoĘltufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie doĘczy

ry.

Posiadam akcje w spÓłkachhandlowych- należypodaćliczbę i emitentaakcji: nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy mż |0% akqi w społce:nie dotyczy
Z tego tyhrłuosiągĘem(ęłam)w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie dotyczy
V.
Nabyłem(am)(nabyłmÓj małżonek,z wyłączenlemmienia przynależnegodo jego majątkuoĘbnego) od
Skarbu Panstwą innej par1stwowejosoby prawnej,jednostek samorząduterytorialnego,ich związkÓw lub
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od komunalnej osoby prawnej następującemienie, ktÓre podlegałozbyciu w drodze przehatgu- naleĘ
podac opis mienia i datęnaĘcia, od kogo: nie dotyczy

vI.
gospodarczBf Faleiry podaćformę
l . Prowadzędziałalność
prawnąi przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiścienie dotycry
- wspÓlnie z innymi osobami nie dotycry
Z tego Ęrtułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychÓd i dochÓd w wysokości:nie dotyczy
gospodarcząlub jestem przedstawicielem,pełnomocnikiemtakiej działahości
2. Zarządzzm działalnością
(należypodaÓ formęprawnąi przedmiot działalności):nie dotyczy
- osobiście
nie dotyczy
- wspÓlnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tegoĘtufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie doĘczy

vII.
l. W spÓłkachhandlowych(nazwą siedziba spÓłki):nie dotyczy
-jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie l|oĘczy
- jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy): nie doĘczy
- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcza
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie dotyczy
2. W spÓłdzie|niach:nie dotyczy
- jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiemrady nadzorczej31odkiedy;: nie dotyczy
. jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułuosiągn4łem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie dotyczy
3. W fundacjachprowadzącychdziałalność
gospodtczą: nie doĘczy
- jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie dotycry
- jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiemkomisji rewizfrnej (od kiedy): nie doĘcry
Z tegotyfułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:nie doĘczy

vilr.
Inne dochody osiągarrez tytrrłuzatrudnienialub innej
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działalnościzarobkowej lub zajęÓ, z podarttemkwot uzyskiwanych zkuŻdego tytułu:
z Ęrtułuzatrudnienia : 90 893,28zł

x.
powyżej10.000żoĘch (w przypadkupojazdÓwmechanicznych
Składnikimieniaruchomegoo wartości
należypodaćmarkę,modeli rok produkcji):ToYoTA RAv 4 2002r. o wartości20 000zł

x.
Zobowięania pieniężneo wartościpowyżej 10.000 złotycĘ w tym zaciągniętekredyty i poĘczki oraz
warunki' na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakjm zdarzrnem' w jakiej wysokości):
kredyt mieszkaniowy w wysokości 82512,27w BZWBK - zobowiązanie do majątku odrębnego
Kredyt konsumpcyjny w wysokości 57 619,72 w Deutsche Bank - zobowiązanie do majątku
odrebneso
PowyższeoświadczeniesEadam świadomy(a)'iż na podstawie art. 233 $ l Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
(miejscowość,data)

