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Uwaga:
1. orob. składaląca ośwl8dcz€nlo obowlązan' Jg3t do zgodnogo z prawdą, 8tarannego

l zupolnego wypohlonla każdoj z rubryk'
z' lańll poaeagólno rubrykl nt8 znajdu|ą w konk'gtnym przypadku zastoaowanla,

neleży wplsać :dg-dołg!y:'
3. osobi 'skhdaląca oówladczonlg obowlązana |B3t okr.śllć pŻynal9żno!ść

poazczegÓlnycń 3kładnlkó majqlkowych, dochodów l zobowlązań do maJątłu
odĘbnggo l malątku ob|ętego małżeńską w3pólnośclą ma'ątkową.

4. oówtadczanle malątkovyo dotyczy maJątku w kraju l2a granlcą.
5' oówladczgnl3 malątkowB obo|mu'. równloż wlgtzytolnoścl plenlężn6.
6. W częścl A oówńdczenla zawańg 3ą lnformacie Jawn6, w częścl B zaś lnformac|e

nl6|.ń6 dotycząco adr$u zamloszkanla składając6go ośwladczonle oraz mlolgca
położonla nl.ruchomoócl.

czĘść A
Ja, niżsj podpisany(a) JoANt{A KLIM|UK nazwlsko rodowo zNÓJ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodor,/s)

urodzony(a) 15 GRUDN|A 197lr. wŁUKoivlE
DYREKToR szKoŁY PoDsTAWowEJ W soBol_AcH

(mi6j3cE zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z plzspisami ustawy z dnia 21 siorpnia 1997r o ograniczoniu prowadz€nia

bziałainości gospóoai:zej pŻBz ogoby połnlącs funkcjg publiczn€ (Dz. U' Nr 106, poz. 679'
z 1998 r' Ni 1i3, poz.715 i Nr 162, poz' 1126, z 1999 r. Nr 49,poŻ. 483, z 2000 r' Nr 26'
poz.36 orazz2O(i2 r. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz ustawy a dnia I marca 1990 r.

ó samoządzie gminnym (Dz. v.z2oo1 r' Nf142, poz. 1591 orcz z 2002 f' Nl23' poz'22o,
Nr62,poź'55s;Nr1i3,ioz'984, Nr153, poz''1271 iNr 214, poz' 1806), zgodnis z.ań' 24h
tej ustdwy oświadczam, żs Posiadam wchodząc8 w skład małżońskiej wspóhości majątkowej

lub stanowiącs mói majątek odrębny:

t.

zagoby pigniężne:

- środki pieniężns zgromadzong w walucie polskiei: NlE PoslADAM

- środki pisniężng zgromadzone w walucle obce'i: NlE PoslADAM

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

- papiery wańościowe: NlE PoslADAM



na kwotę: NlE DoTYczY

ll.
1' Dom o po\łiglzchni: N|E DowczY m2, o wańości: NlE DoTYczY

Muł pfawny NlE DoTYczY
2' MiesŻkanie o poMorzchni NlE DoTYczY m2, o wańości: NlE ooTYczY

tytuł prawny NlE DoTYczY
3. Gospodartwo rolne: NIE OowCzY

rodzai gospodarstwa: NIE DOTYCZY powierzchnia NIE DOTYCZY

o lvańości: NlE DoTYczY
rodzaj zabudo/vy; NIE DOTYCZY

Muł prawny: NlE DoTYczY
z t6go tytułu osiągnąłgm (ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości

NIE DOTYCZY

4' lnna nieruchomości:

Po,visrzch nia NlE DoTYęY

o wańości: NlE DowczY
tytuł prawny: NlE DoTYczY

t.

Posiadam udziały w spókach handlo\łvych - nal6ży podaó liczbę i Bmitonta udziałów:

NIE DOTYCZY
udziały t6 stanowią pakiot większy niż 10% udziałów w spółce NlE DoTYczY
z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości NlE DoTYczY

tv.
Posiadam akcje w spÓłkagh handlowych - naloŹy podaó liczbę i emil€nta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje t6 BianoMą pakiet większy niż 10% akcji w spÓłce: NlE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi€głym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniom mignia pzynależnggo do jego majątku

odĘbnego) od skarbu Państwa' innej Państwowej osoby prawnBj' jednostsk samorŻądu

toMońalnego, ich związków tub od komunalnej osoby pfawnej następu'iąc€ mi€ni€, ktÓr6

podlsgało zbyciu w drodze pŻetargu ' nalsży podać opis mignia i datę nabycia' od kogo:

NIE DOTYCZY



/ vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nateŹy podaó fomę prawną i prz€dmiot działalności):

NIE DOTYEY
_ osobiŚcie NlE DowczY
- wspólnie z innymi osobami NlE DowczY
Z teio tytułu osągnąłem(ęłam) w roku ubi€głym przychód i dochód W Wysokości;

NIE DOTYCZY'ż'utłąii^ 
a.i"ł"lnością gospodarczą lub.iestem prz edstawicielem pełnomocnikiem takioj

działalności (nalgży podaó formę prawną i plzsdmiot działalnoścD NlE DoTYczY

- osobiścio NlE DoTYczY
- wspólni€ z innymi osobami NlE DowczY
z iuri'" tvtu|u o"ągnął6m(ęłam) w roku ubiogłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

v .
l ' w spółxacn nanolowych (nazwa, siodziba spółki): NlE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE ooTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kisdy NlE oowczY

-jestom członkiem komisji rewizyjnej (od kiody): NlE DoTYczY

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubjegłym dochód w Wysokośai: NlE DoTYczY

2. W spódzi€lniach: NłE DowczY
- ieŚtem członkiem zarzadu (od kiedy): NlE ooTYczY
_ i."i.m człont<iem rady nadzorczej3 (od ki€dy): NlE ooTYczY
-ieśtem członłiem łomisji rowizyjnej (od kiedy): NlE PoTYeY. . ' ..z'óo;iffił'-;;Ęilł;ńóańl il iolr'u'uoiegłym dochód W wysokąści_NlE DoTYczV

g-w ińó""iucł, pii,*idzących'działalnośc gospodarczą: NlE DoTYczY
- iestem cźłonkiem zaŻądu (od kiedy): NlE DoTYczY
-ieśtem członłiem ra dy nadzorczą (od kiedy): NlE DoTYczY
- ]óśiJiłi ó.ió"xió' r';ńisji rewizy1ńej (od kiedy): NlE DoTYczY . ,

z'teó iytułu osiągnąłem(łam) w rońLr ubiegłyń dochód w wysokości: NlE DoTYczY
v l.
rnńe oocnooy osiągano z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe'i lub Żajęć'

z podanism kwot uzyskiwanych z każdsgo tytufu: szkoła Podstawowa w Sobolach

71 064,68 zł, stowalzyszenig Umowa zleconie -10 000 zł

tx.

składniki mienia ruchorn€go o wańoścl powyŹsj 1o'ooo złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nat6Źy podać ma*ę, model i rok produkcji): sam' osobowy Audi 'Ą6 rok

produkcji 2oo3, samochód osobow Mazda 3 rok produkcji 2005



L::źwla?ania pienięzng o waftoścl powyŹej 10'000 złotych'

i pożyczki oraz warunki' na jakich zostały udzjelon€ (wobec

zdaŻenjem' w jakiej wysokości): krgdyt hipot€czny na budow9

Radzyniu Podlaskim o/ Ulan 340 000 zł , krsd}'t odnawialny

Radzyniu Podlaskim o/ Ulan-1 5000zł'

w tym zaciągnjęte kredyty

kogo,wzwiązkuzjakim
domu Bank spÓłdzi€lczy w

RoR Bank społdzielczy W

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawis ań. 233 s 1 Kodeksu kam€go

za podani€ ni€prawdy lub zataj€nie prawdy grozi kara pozbawienia wolności-

l Niewłaściwe skreśliÓ.

'Ż Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie
w formie i zakresie qosoodarstwa rodzlnnego.

3 Nie dotyczy rad nadŻorczych spółdzielni mieszkaniowych.

a.n t., L, I,
, 

I (podpis)

pfodukcji roślinnej i zwierzęce],


