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S'TAROSTWf-r POWIATOWE
w Mlrlsku Mdzowlecklnr

Biuro

Wol, dnia.
Podpis,
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o WIADCZENTE MAJATKOWE

Sulej6wek, dnia 30 wrzeSnia20lS r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pfawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeiteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zaptosowania, naleLy

wpisai "nie dotyczy".
3" Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

okreSlid przynaleLngsd poszczeg6lnych
zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku

obj gtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic1.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci

B za9 imformacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczen ie ora{ miejsca poloienia
nieruchomoSci.
cz4sc A
Ja, nizej podpisany(a), Joanna Beata Klepacka, Klepacka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 17 wrze6nia 1980 r. w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim, Referat Komunikacji w Sulej6wku, Referent
(m iej sce zatrudni en ia, stanowisl<o lub funkcj a)

po zapoznaniu siE zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniozeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowyrfr (Dz. IJ. z 2013 r.
poz. 595 z poLn. zm,) zgodnre z art.25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
rnal2eriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienipzne zgromadzone w walucie polskiej: 18.000,00 zl. (mal2ehska wsp6lnoSd
maj4tkowa)

- Srodkipienipzne zgromadzone w walucie obcej: nie clotyczy
-

papiery waftoSciowe:nie dotyczy

II.
1.Dom o powierzchni:420 m2, o wartoSci: 1.500,000,00 zl, tytul prawny: wsp6lwlasnc,Si

(maj4tek odrgbny)
2. Mieszkanie o

powierzchni: ,,. nie dotyczy

... ffi', o wartoSci:

..tytul Prawny:

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .,,.....,, nie dotyczy
o

..,..,,. powieNzchnia:

warto$ci:

.., ,f . ,,

rodzaj zabudowy:
frlftr.l nrertrnrr,
J, ",,,

z

tego tytutu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym przych6d

i doch6d w wysokoSci:

,,

.

4, Inne nieruchomoSci:

Dzialka budowlana o powierzchni
o wartoSci: podane w

pkt

81

4 m2, nakt6rej usytuowany jest dom

1

tytul prawny : wsp6hv.lasnoSi (maj 4tek odrgbny)

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

naleiry

podai liczbE i emitenta uflzial6w:

",ooo|,*,;;;."";;;o,oi.,*,u*:::',:::^;;',;;;;;,;;..:..:.'''....':
.

.., nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,.,

,

,.. nie dotyczy
IV.
Posiadarri akcje w sp6lkach harrdlowych

- nale|y podai liczbp i emitenta akcJi:

,

,,,, nle dotyczy
akcje te stanowi4pakiet wipkszy nit I0% akcji w sp6.tce:

; ::;;; *T: l:'*;n*i[f:iffi; ::: :::i:li; ::::l ;

*,:;.:::

V.

Nabytem(am) (nabyl moj matzonel<, z wyl4czeniern mienia przynaleine$o do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, je[nostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastpplrj4ce mienie, kt6re

::i':?1,: i:::t:

I T:i::iTrH; ::j":, i:i:: ::: -i::t: i:i:: :i:::t:: :: T?:l

VI.
1. Prowadzq dzialalnoSi gospodarcz{ (nalezv

.;;;il

podai formg prawnq iprzepmiot dzialalnogci):

ti:::ffii

- wsp6lnie z innymi osobami . nie dotyczy ...

l

..

!!

r., !..

Ztego tytulu osiqgn4lem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy...

2, Zatzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nale?y podai formEprawnqiprzedmiotdzialalnosci): "...........]
... nie dotyczy
- osobiScie
.. ..... nie dotyczy
- wsp6lnie zinnymi osobami.. nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlern(qlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci:

..

. niQ dotyczy

VII.
l. W sp6tkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki):
.... nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-j;il",i""r.i.-."0r;"oli",j#it?ki;;t,
.... nie dotyczy
-

z

:: ::::: :: :: :::

jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):
.... nie dotyczy

tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. . niQ d,otyczy,

"

2, W spoldzielniach: .,. nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od l<iedy):
-

jestem

czronkiem,;;r;;oli".i#ft -i"ivi, .....:... :......:,..::.::......i......:.........

::::Ii:::ffi-f!l*l*ffii::
z

tego

tytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fund acj ach prow adzqcy ch dzialalnolc
-

:;:it:

go

spodarcz4:,,

.... nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od l<iedy):

-;;;;;-.,i",r.i.-;"0,";oli".:::i":J^ki;;yt,
.... nie dotyczy
-

z

..

.

i

...

nie d,otyczy

.

...,....

:

::

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie

: .: : .: ::. ::]::
dotyczy.....

i!i.r..!

:: ::::

1.......

tego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . .. nie dotyczy

,

:

VIII.

z tyrulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zafobkowej lub zajgc,
kwot uzyskiwanych zl<aldego tytulu: ztytulu zatrudnieniazaZ$t5 rok 20,697,9i zt,
(malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa) ,., .
Inne dochody osi4gane
z podaniem

,

x.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci po
meclranicznych nale|y podai markE, model i ro
Mercedes-B enz C 200, rok produkcji 2002 (mal
Toyota RAV 4, rok produkcji2007 (malzerislca

x,
Zobowiqzania pieniglne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, lv tym zaciqgnigte kredyr),
i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (r,r,obec kogo, ly zwiazku z 1afirn
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ,,, nie doty,s7l ,,,,,,
.,,,.,,,

Sulej6wek, dnia 30 u,rze$nia 2015 r,
(miejscowo6i i data)
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Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro{linnej l
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
-" Nie dotyczy rad
nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

zwlerzQceJ,

