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UWACA:
1' osoba sk}adająca onviadczenie obowiąŻanajc( do zgodncgo z prawdą. starannego i zupe]iego s'}pełnienia

LIlan- Majorat
(miejscolvość)

kaŹdej Żrubryk'
JeŻeli poszczegó]ne rubryti nie znajd{_a { konkrcti}m przypadku zastosowania, nale4 \i.pisać 

'.nie 
dotyc4).

oSoba sk}adajaca oś{iadczenie obolYiązanajest okreś]ić pż}naleŹność poszczególnych składniLo$
majątko\ł'vch. dochodów i zoboYiązań do nrajątku odrebnego i majątku objętego nałżeńską wspó|nościa

o's Jd.''e1e 11.ial 'U{e oołc,f md|a k l$ .-d l i,?x€l" l Lq
oświadcŻen je mają&orve obejmuje również w jerz}telności pienięŻne'
W części A ośwjadczenia za\ł'artc aą infomlacj e jawne. ł czeŚci B zaś ]nibnnacje niejarme dotrczące adresu
ŻamieszkaDia składajacego ośw]adc7enie oraz nliej sca położenia nienlchomoścj'

CZESC A

Ja. niżej podpisan}(a), Joanna Klimiuk nazw'isko rodo\łe Znój
(irniona inazwisko oraz Dazrvisko rodowe)

urodzonv(a) 15 grudnia 197lr. w Łukorvie
D"vrektor SzkoĘ Podstalvot'ej w Sobolach

(nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuDkcja)

po zapoznaniu się z prŻepisarr'ri ustarry z dnia 21 sierpnia l997 r' o ograniczeniu prowadzenia dŻiałalności
gospor1arczej przez osoby pehiące lilnkcje publiczne (Dz' U' Nr ]06, poz' 679. z 1998 r. Nr l l]. poz. ]]5 i

Nr 162, poz' 112ó' z 1999 r' Nr;19' poz' '183' z 2000 r. Nr 26. poz.306 ofazz2002 t' Nr l l], poz' 984 i Nr
214. poz' ]806) oraz ustalłY Ż dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnyn (Dz. U' z 2001 f' Nr ]'12. poz.

] 59] oraz Ż 2002 r' Nr 2], poz' 220, Nr 62. poz. 558, Nl l 1], poz. 984, NI 153, poz' l271 i Nr 214. poz'
l806)' zgodnie z at1. 2,łh tej ustaw} oświadczam. że posiadam wclrodzącę tv sklad małŻeńskiej wspól|ości
majątkowej lub stanowiące lnój lnajątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ śIodki pieniężne zglomadzone w $alucie polskie|: nie posiadam

środki pienięż]e zgromadzone \Ą, {'a1ucie obcei I ni€ posiadam

- papiery wafiościou,e| nie posiadam

2.

4.
5.

6.



tI.

na k\ł'ote: nie dofi'Ćz,i'

1. Donr o porvierzchni: nie doł_czy' m2. o u,ańości: nie dot}cz}- tytllł ptawny: nie do!'czy
2. Micszkanie o pou'ierzchni: nie dot}cz}' m2. o \ł'afiości| niedotlczy.t\.tułpm\łn):nie

dotycz!
3. Gospodarst\ł.o roine: rodzaj gospodarstwa: nie dołłcz}'. powielzchnia: nie doĘvcz"Y

o \\afiościInie doĘczy rodzaj Żabudo\\'.!: nie dołcz-v-' tfiuł praNn-'-: ni€ dot"Yczy

Z tego t}'tułu osiągnąłenr(ęłam) rł,roku ubiegł-vm prz,vchód i dochód \"- \\''1sokości: nie
dołcz-Y

'ł. Inne nieruchomości: polr'ierzclrnia: nie doĘczy o wańości| nie dołczJ_ tytuł praun'v: nie
doĘ'cąv

I .

Posiadam udział'v rr' spółkach handlorł'-lch - należ'v podaó 1iczbę i emitenta udziałów: nie posiadam

udziab'' te stano\\,ią pakiet większy riż 10% udziałów rv spółce: nie doq cą'

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłanr) rv roku rrbiegł}m dochód w !v}'sokości: nie dot}cą

IV.
Posiadam akcjc rv spółkach l'tandlorvych - należ\ podać liczbę i ęmitenta akcji nie posiadam
akcie te stanoB,ią pakiet większY rliż 10% akcji u'spółcel nic dołĆz"Y
Z lego tytułu osiągnąłenr(ęłalrr) rl roku ubiegł1.m dochód rł'rr1sokości: ni€ dot-vcz!'

Nab1łem(am) (nab.vł mój małżonek, z rvyłączeniem mienia prz)na]eżnęgo do.jego majątktL

odrębncgo) od Skarbu Państ$a. innej państ\ł'owei osob'v prarł.nei. jednostek samorŻądu

telytorialnego. ich zrł,iązkórł'lub od komunalnej osoby pra\łnej następujace mienie' którc
podlegało zb1'ciu w drodze przetargu - należ} podać opis mienia i datę nab'vcia. ocl kogo: nie
nahvlłm



VI.
1' Prouadzę działalność gospodarczal2l 1naleł podać lblmę pra*,ną i przednriot działalności nie
proładzę

osobiście nie doĘcą
- $'spólnie z innvmi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1m przychód i dochód w rł1sokości: nie dot} czy
2. Zażądzam działalnością gospodarczą 1ubjestem prŻedsta\Ą'icie1enr' peŁromocnikien'i takiej
działa]ności (naleł podać fbrmę pratną i prŻedmiot działa1ności)|

osobiście nie dotvczY
_ \ł'spólnie z inn'Ymi osobami nie doĘczy

Z tego t)1ułu osiągnąłem(ęłam) rr roku ubiegłym dochód rł,l-vsokości: nie doĘ'cz1-

v .

- ]. W spółkach handlolł-lch (naz*,a, siedziba spółki): nie dotrcz1'
jestem członkiem zarządu (od kied)): ni€ doĘczy
- jestem członkjem rady nadzorczej (od kied'v nie dotycz"v
jestem członkien komisji refiZ\''jnej (od kied!) nie dof'vcz"v

Z tcgo t1,'tuhL osiągr'ląłem(ęłam') w roku ubiegbn dochód !v wysokości: nie doĘvczy
2' w spółdzie1niach: nie dot"vcz}
jesten człoŃiem zarządu (od kiedv): nie doĘcł
jesten człoŃien rad1' nadzor'czejt]] 1ocl kied) nie dolycąv

- jestem członkiem komisji rerł'iz1'jnej (od kied'v): nie dot}czr
Z tego t\'tufu osiągnąłem(ęłam) u roku ubięgłvm dochód $'$lsokościl nie dot1czy--

* 3 ' w |.ndacjach prorł,adząc1'ch działalność gospodarczą nie dot"Ycz! .. ' . ' ' ' ' . ' ' ' -

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): ni€ doĘ c4'

- .iestem członkiem radv nadzorczej (od kiedy): nie dot_Ycz}'

Z tego q'tr u osiągnąłenl(ęłam) w roku ubjegłym dochód w v1sokości: ni€ dotycąv



VIII. lrrne dochody osiągane z t}tułu Zalrudnienia lub innej działalności zarobkou'ej lub zajęć. z
podanien ktot uzyskiwanych z kMdego t)'tufu: Szkoła Podstarr'owa w Sobolach -8JJ0ł15zJ
Unowa zlecenie- /28r'0 zl

IX. Składniki mienia ruchomego o $afiości po\qżej 10 000 złot'vch (*,przypadku pojaŻdó\ł

mechanicarych naleą podać markę. modeI i rok produkcji): samochód ośoboly Audi A6 rok
produkcji 2003, Mazda 3 rok produkcji 2005

x. Zobo$'iązania pieniężnę o wartości pow}'Żej 10 000 złotych' \ł'bm zaciągnięte kedyt) i
poż"vczki oraz rrarunki. najakich zostały udzielone (wobec kogo. w z$iązku zjakin zdarzeniem' w
jakiej $,}'sokości): Kredyt Mój dom 340 000 zł 

' 
odnawialny ROR 15000 zl Bank Spóldzielczy w

Radzl'niu Podlaskim oddział Ul'n



Llan -Majorat 28.0,+.2014r.

0niejscowość' dam)

Irl NieNlaściwe skreślić'
l2| Nie dot}czy dŻialalności Ęhvórczei !ł rolnic1wje W Zakresie produkcji roślinnej i z\ł'ierzęcej, $ fonnie i
zakesie gospodarś{a rod7jnnego

l3| Nie dot}cZ)' lrrd nadŻolc4ch spółdzie]ni micsŻtanio'!)ch'


