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Sulej6wek, dnia 24 lcwietnia20lT r.

Uwaga:
I, Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jet'eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zafi

do maj4tku

odrgbnego

i

maj4tku

objptego malZerisk4 wsp6lno6ci4 maj4tkow4.
4, OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4,
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6, W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za(t informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZESC A
Ia, nihej podpisany(a), Joanna Beata Klepacka, Klepacka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) l7 wrze6nia 1980 r. w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim, Referat Komunikacji w Sulej6wku, Referent
(miej sce zatrudnienia, stanowi sko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz, U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy zdnia5 czerwca 1998 r, o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ.22013 r.
poz. 595 z poLn. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienip2ne:

- $rodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 38.000,00 zl. (malae1ska wsp6lno6i
majqtkowa)

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-

papiery waftoSciowe: nie dotyczy

u.
1,Dom o powierzchni: 420 m2, o warto6ci: 1.500,000,00

zL tytulprawny: wsp6hvlasnosi

(maj4tek odrqbny)
2, Mieszkanie o

powierzchni: ,,, nie dotyczy... ffiz, o waftoSci:

,,tytul prawny:

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,,,,,.,.,, nie

dotyczy

powierzchnia:,,,,.

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: ..,,.

Z tego tytutu osi4gn4lem(etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

,,

,

4, Inne nieruchomoSci:

Dzialka budowlana o powierzchni 814 m', na kt6rej usytuowany jest dom
o wartoSci:podane w

pkt I

tytul prawnyl wsp6lwlasno6i (majqtek odrgbny)

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych
^

1^ d^+\

-

naleLy

podai liczbp i emitenta udzial6w:

'^-

"o,oiirr,.,o""*,nr;*;.;;;J,:;:":::^";,;;;;;;r;;.,
qotyczy

:

:

:

,.., nle

Z tego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

,..

,

,.. nle gotyczy
IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych

- nale|y podai liczbq i emitenta akcji:
,,,, nie dotyczy

,

akcje te stanowi4pakiet wipkszy nr,Z 10% akcji w sp6lce:

; ::!;; ;:::i ::il:*i[t:{il;; ::: "T:if :::::: - ;::t"
V.

Nabylem(am) (naby'l m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego majqtku
odrpbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore

:::'::": 1l:::: ::::T :iTr ff;#::l :::: ::i::i::': i1": ::i:::::

:::

i:::
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VI.

L

Prowadzp dzialalnoSi gospodarcz{ (nale|y podac formp prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
.... nie dotyczy
- osobi5cie
.., ... nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami . nie dotyczy .,...
Ztego tytulu osi4gnqlem(ptam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy...

2, Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naleLy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): ....
.... nie dotyczy
- osobiScie
....... nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami.. nie dotyczy

ztego tytulu osi4gnqlem(Qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy

VII.
ba sp6lki):

I Y iTlT:i T:i'::i:i l:lffi i;ii?
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-j;il;;i;;ki;;;;;;;:ili#ie?ki;ty;, ::
.... nie dotyczy

-

z

:::

:: ::::

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

:

::

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

tego

tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

..

. nie dol.yczy

..

sp6ldzielniach: .. nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

2. W
-

-j;;;-;;i;;il;,"0,""0?""j#ft;;.jri,
... nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
.... nie dotyczy

::

::: ::::: :

:

::

,

ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy

i*':li::::::::::1'::"x,:1!;iT: :::::i^::: ::::: ::
jestem
czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

-j;;-;;i;;ki;-;";'"'oli"J;#i"?ki;y;,
.... nie dotyczy
-

z

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

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

:: :

::::

::::::: :::

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

tego

tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . . . nie doryazy .

::

:::

:

VIII.
Inne dochody osi4gane

z

tSt'lhu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi,
tytulu: ztytulu zatrudnienia na umowQ o pracQ
za20l6 rok 31.980,79 z), (mallehska wsp6lnoSi majqtkowa),,.
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6u,
mechanicznych nale|y podai markg, model i rok produkcji):
Toyota RAV 4, rok produkcji 2007 (malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa), , , , .
X.
Zobotviqzania pieniqZne

o u,aftoSci po*,yZej 10,000 zlotl'ch. \v tym zaciqgniqte kredytl'
poiryczki oraz warunki. na jakich zostal.v udzielone (rvobec kogo. vr zn,i4zku z jakinr
zdarzeniem, s,jakiej ri,\,sokodci): ... nie dot-r'cz.i,

i

czqsc

B

Powyzsze oSu'iadczenie skladam Su,iadomy'(a),i2na podsta*'ie art.233 $
podanie nieprawdl' lub zatajenie prandy grozi kara pozbau,ienia ivolnosci.

|

Kodeksu karnego za

Sulej6wek, dnia24 kwietnia 2017 r,
(miejscowoSi i data)

rNie, 4aSci.re skreslii.
)'Nie
-., dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej

w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzpcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,

