
STAROSTWO POWTATOWE

OSWIADCZENID MAJATKOWE

osoby wyclaj4cej decyzie acJministracyjne rv imieniu starostyr

Sulejirwek, dnia 26 kwietnia20'16 r.

[Jt,aga:
l. Osoba skladaj4ca oSrviadczenie oborvi4zana jest do zgoclnego z prarvd4, staranncgo
i zupelnego rr,l,pelnienia l<aZdej z rubryk.
2, Jc'Leli poszczeg6lne rubryl<i nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastoso'wania, nzllciy
rvpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborvi4zana jest okreSlii przynale2noSi poszczeg6lnysh
sltladnik6w maj4tkolvych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i nra.j4tl<u
obj gtego nr al2e fi s l<4 rvsp6l noScizl maj 4tl<ow4.
4. O6rviadczenie rna.j:ltkorve dotyczy majrltl<u w l<raju i za gnanic4.
5. OSrviadczenie mai 4tl<orve obej muj e r6w nieL wicrzytelnoSci pien igZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zatvarte sq informncjc jau,ne, w czgSci B zaS infonmacic
niejavvne dotycz:1ce adresu zamieszl<ania sklada.j4ccgo oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruclromoSci.

CZIISC A
.la, nizej podpisany(a), Joanna Beata Klepacl<a, I{lepacl<a

(irniona i nazwisl<o oraz nazwisl<o rodowe)

Lrlodzony(a) l7 wrzedrria 1980 r. w Warszawie

Starostwo Powiatowe rv Mirislcr-r Mazowieclcim, Referat I(omLrrril<acji w Sulej6wku, Rcferent
(miejsce zatrudnienia, stanowisl<o lub funl<cja)

po zapoztlaniu sip z przepisarni ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzerria
dzialalno6ci gospodarcze.i przez osoby pelrri4ce funl<cje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 2.16 ,

poz, l5B4) ot'az ustaw),2 dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowyrn (Dz. U. z-.2013 r.

poz. 595 z poLn. zn,) zgodnie z art.25c te.j ustawy oSwiadczanr, ze posiadam wchodz4cc w skfacl
nralzerisl<iej wsp6lno6ci rnaj4tkowej lub starrorvi4ce m6j rraj4tel< odrEbny:
I.

T,asoby pieniqzne:

- Srodl<i pienigzne zgrr':nadzlne w walucie polsl<ie.j:20.000,00 zl. (nalle(sl<a wsp6lnoSi

rla.j4tl<owa)

- 6rodl<i pieniEzne zgronadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy



II.

1.Dorn o powiet'zchni:420 n.r2, o wartosci: 1,500,000,00 zt, tytLtl prawny: wsp6lwlasnoSc

(rnajqtel< odrEbny)

2. Mieszl<anie o powierzchni: .., rrie clotyczy,,. tn', o wartoSci: .,tytLr,l prawny:

3, Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodarstrNai..,..,..., nie dotyczy powierzchnia:,,,.,

o wartoSci:

rodzaj zabudowyt

tytut praivii),; ,,.,.

Ztego tytutLr osiqgna!enr(g.tam) w lol<u ubieglym plzych6d idochod l'y 1,1,ysol<oSci: ..,

4, lnne uieruchomoSci:

Dziall<a br-rdowlana o porvierzchniSl4nt?',na l<t6rej Lrsytr-towany.jest dont

o wartoSci: podarre w pkt I

tytLrt prawny: wsp6lwlasnoSi (maj4tel< odrpbny)

III.
Posiadarn udzialy w sp61l<ach handlowych - naleLy podai liczbq i emitenta udzial6rv:

, ,,, nie dotyczy

udz\aly te stanowi4 pal<iet wiql<szy niz 10% Lrdzial6w rv sp6tce:

l,ni r.;;,;' ;, ;;, ;,,,,,;,, ; ; l",ii, l "-;r,, 0 
"",, 

u0 * *r,",." u;

,,. nie dotyczy

TV.

Posiadam al<cje rv sp6lkach handloi,vych - nalezy podai liczbp iemiterrta alccji: .

,,,. nie dotyczy
al<cje te stanorviq pal<iet lvigl<s21, niZ 10o/o akcj i w sp6tce:

/ ::;;; :;:;i: :::':*i,Iffff; ; :]:: :'::i:': ::::': w riiro"::

V.
Nabytern(am) (nabyl m6j malzonel<, z wyt4czeniem rnienia przynale|nego do jego nra.izll<Lr

odrqbnego) od Sl<arbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< sanrolzqclLr
terytot'ialnego, iclr zwi4zl<6rv lub od l<omunalnej osoby prawriej nastgpLrj4ce mienie, I<t6re

::: :?.: i:t:t: "1i :1T l1'T[ il;#::l ::l::::: :i::': :i:: :1:::]:: :: '::::

fllt'--t



VI.
l. Prowadzp dzialalnoSc gospodarcz{ $alezy podai forrnq prawne i przedrniot dzia{alnoSci):

.... nie dotyczy
- osobiScie . , ... nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami . nie dotyczy .....
Ztego tytulu osi4gn4iern(Elanr) w loku Lrbieglym przych6d i doch6d w wysol<oSci: nie dorycz;,...

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lurb jestem przedstawicielem, pelnomocnilcienr tal<icj
clzia.lalrro6ci (taldry podai formE prawrlq i przedmiot dzia.lalnoSci): ... .

. ,.. nie dotyczy
- osobi5cie , . ..... nie dotyczy
- wsp6[nie zinnymi osobami., nie dotyczy

Ztego tytLrlu osiqgrr4lem(p{arn) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: ... nie dotyczy

VII.
l. W sp61l<ach handlorvycl't (nazwa. siedziba sp6tl<i):

. ... nie dolyczy
-.jestem czlonkiem zarzqdu (od lciedy):

- i;;i;;" .,i""r.].", ;;;; ;;;;:1;;74? r;;yj' :: : :: :

, .,. nie dolyczy
-,jestenr czlonlcienr lcomisji rewizy.jne.j (od l<iedy):

. ,.. nie dolyczy

Ztego t),tLr'lu osiqgn4tem(gtarn) wrol<u ubieglym doch6d wwysol<oSci: ... nie dotyczy.

2, W sp6tdzielniach: ... nie dotyczy
- jestern czlonl<iem zarzqdu (od lciedy):

-jestem cztonr<iem r"or..oli',.i#1',i, ruyj, ..,..................... :................... . ... ..

...l:::::":ii:]]:!]]-;:!:f,?L1i:;-ii;]'....''...':::::
Z tego tytLr{u osi4gn4'tem(ptam) w rol<u ubiegtyrn doch6d w wysolco6ci: . . . nie dotyczy

3. W 1'Lrrrdacjach prowadzqcych dziatalnoSi gospodarcze:... ..

. .,, llle goryczy
-.jesterl cz-lonl<iem zarzqdr (od l<iedy):

- i",;";;.,i""r.i.," ;;r ;;::;;#i;J r.i.ivr' : : : :

.... nie dotyczy
- jesten-r cztonl<iem [<omisjirewizyjnej (od l<iedy): ... nie dotyczy.....

Ztego tytLrtu osiqgn4lem(Etam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysokoSci: ... nie doLyczy.



VIII.
Inne docltody osi4gane z (i,tgf1l zatruclnienia lurb innej dzialalnoSci zarobj<or,r,e.i ILrb za.jpc,
z podaniem l<wot Lrzysl<iwauych zlcaldego tytulu: z tytLrlu zatrudnienia 2a2015 rok 28.52 4,17 zl,
(matzerisl<a wsp6lnoSi nraj4tl<owa) .,, ,.

IX.
Skladnil<i tnienia ruclromego o wartoSci powyzej 10,000 zlotyclr (w pLzy,padl<Lr pojazdou,
rrechanicznych nalez;, podai marl<q, model i rok prodLrl<c.ii):
Mercedes-Benzc 200, rol< prodLrl<c.ji2002 (malzefisl<a wsp6lnoSi nra.j4tl<orva);
'foyota RAV 4, rol< prodLrlccji 200T (matzeriska rvsp6lrioSi maj4tl<owa),, ,..

X.
ZobowiqzaLiia pienipzne o wartoSci porvyzej 10,000 zlotyclt, w tym zaciqgrriqte l<r.ec|1,11,

i poLyczl<i oraz wat'Ltnl<i, na jal<ich zostaly udzielone (r,r,obec l<ogo, u, zu,i{zkLr z .ial<inr
zdarzenietn, rv jal<ie.j u,ysol<oSci): ,,, nie dot;,c21,

CZESC I}

Suleiorvel<, dnia 26 l<rvietnia 2016 r,
(nrie.jscowo(i i data)

rN."4"Sd** skreslii.
'Nie dotyczy dzidalnoSci wytw6rcze.j w rolnictwie w zal<resie prodLrl<c.liroSlinnej i zrvieLzqoej,

w formie i zal<resie gospodarstwa rodzirrnego,
i - .,' Nie dotyczy rad naclz-orcz5,ch sp6ldzielni mieszl<arriowych,


