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Uwagal
1' osoba sldadająca oświadczcnie obo\łiąZanajest do Zgodnego Ż pra\\d4, stalannego i zupełnego \ł)'pehlienia

kaŹdej z rubryk'
2' JeŻeli posŻczególie rubryki nie zDajduja w konkretn]'m prz}padku zastoso\łania' naleŻ)- wpisać

,,nic dotvczy".
]' osoba sklidająca oślviadczenie obowiązana jest określić przyna]eŻność posŻczególn}'ch składiikórv

majątko\\}'ch. dochodó$'izobo\'ją7ań do maj4tku osobistego imajątku obictego nałżeńską \łspólnością
majątkową'

:ł' oś\\iadczcnic majątko$c dot}c4, mająlktl w klajll i za granicą'
5' oświadczcnie mająfkowc obojlnUje lównież wielz},telności picnięZne'
6' W części A oświadczenia zawartc Są infomację jalvne. rv części R zaś inlolmacie niejawne dot}'czące

arir'esu zamieszkania składająoego oś\ł.iadczenie oraz micjsca położenia Ilieruchomosci

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a),Joanna Klinriuk na7.wisko rodowe Znój
(lt]!oDu i nll$iŚko oraŻ liŻwisko lodowe)

uroJ,/on)u'] l5grud l a lo- lr $ lUkowiś

dyrektor Szkoły Podstawowej w sobolaĆh
imjersce zolrudni..la. stanowisko lub fu!kcji)

po Zapoznaniu się z plzepisami usta\łT 7 dnia 2l sierpnia 1997 r' o oglanicŻeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osob!'pełniqce i.inkcje pub1iczne (Dz' U' Nr 106' poz' 67!)

z póż11' 7jn') oraz usta\łJ z dnia 8 marca 1990 r' o samotządzic glllinn-vm (Dz. lJ' z 2001 r' Nr 142.

poz. 1591 z póŻrL' Zm')' Zgodnie z ań' 24 h tc'i usta*! oświadczam' że posiadam Wchodzące w skłaal
nałżeńsklej \\'spólności majątkowej lub stano\łiącc maiątek osobist-v:

I.
Zasoby pienjężne:
- środki pienięzne zglonadŻone w Walucie polskiej:

nie posiadam

środki pienięŻne zglomadzone w \,valuoie obcei:
ni€ posiadam

papiery u'artościolve :
nie posiadam

II.
ne klvote nie dofv-'cz-v



1' Dom o powierzchni: nie clotycą'm:. o waności: nie doĘcĄ' tytuł pr.alvny: nie dot}ĆzJ_

2' Mieszkanic o powierzchni: nie doĘ czv m], o \\'ar.tości: nic doł_cł_ t-vllLł pra\ł1r}'i nie doĘczy

3, Gospodarstrvo rolnet
rodzaj gospodarstwa: nie dołcz_v porvierzchlia: nic doĘ'cz}'
o Waftości| nie doł_czy
rodzaj zabudorłyl nie dotyczy
tytlll prawny: nie dot} cŻ}'
Z tego t]tulu osiągnąłcnr(ęłan'r) rv loku ubiegł}'nl p1.z)'chód i doclród rł,rł1'sokości] nie dołcĄ'

,l. lru1e nieruchoniości:
po\łicrzcl]11ia: nie dofyczy''
o lrartości: nie dołczy
t)'tuł pla$'ny: nie dotyczy

III,
Posiadam udziały r'v spółkach hand]o\\Tch _ należy podaó ]iczbę i erlitenta udziałó\1':
nie posiadżrm
udŻiały te stanowią pakiet większy niż l0 % udziałórł'rł'spólcc] nic dołczy
Z tego t1'tułu osiagnałem (ęłam) u,Ioku ubiegł).m dochód w wvsokości] nie dotycr)'

IV.
Posiadam akcje rv spółkach hardlorł1'ch nalezy podać liczbę i enitenta akc.jiI
nie posiadam
akcje te stano\ł,ią pakie| większ) r1iż 10o/oakcji rv spółcel nic dołcą''
Z togo t'vtułu osiągna]em(ęłam) rł'roku ubiegbm dochód W \.rysokości: nie doĘcz-Y

Nabylęnr(an) (nabył nlój małŹonek, z rv1łaczeniem mienia plzynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państlł'oWej osoby prawnej' jednostek samorządu ter}rtorialnego, ich Zlviązkórv lub od
komunalnej osoby prarvne.j następujące mierlje. którc podlegalo zbyciu \ł,dlodze przctar.gu na]eży
podać opis mienia i datę nabJ'cia. od kogo nie nalrylam

vI.
1' Provadzę działainość gospodarczą2 (naleŹy potlać lorrrrę plawną i plzedmiot działalności)l

nie prołvadzę
- osobiście nie doĘcry
_ wspólt'ie z innymi osobami nic dotycŻy
Z tego t}'tułu osiągnalcm(ęłam) rv roku ubieglvm przvchód i dochód rł,w1sokości: nic dotyczy

2' Zauądzam działalnością gospodarczą lub jeslem przcdstawjcie]em, pełnomocnlkicm takiej
działalności (na]eż.Y podać fomrę prawną i przeclmiol dzialalności:)| nic zarządzam, ni€ jestem
pr,,rdstau icielem ani lelnomocniLicm
- osobiścje nie doĘcą'
- wspólnie z irurymi osobanj nic doł'czy
Z tego t)'tułu osiągl'iąłem(ęłam) \ł roku ubiegłym c1ochód rł'rł'ysokości nie doĘczy



VII.
1. W spółkach handloń'\'ch (naz\ł,a, sicdziba spólki nie dotycz1'

- jestcm czło] (ien zarzadu (od kiedy): nie dot}Ćzy
- jesten czlotlkiem radv radzorczej (od kiedl): nie dotycry
- jestcm człon].iem komisji rcwiz1,jnej (od kicdv): nie dołczy
Z tego tytllłu osiągnąłen(ęłan) rv roku ubiegł1'm doclrcid rł' rł1'sokośoi: nie dotic7ł

- W spółclzielniachlnie doh'c''y
- je:rem cz orkiem ,/rr,/.loLl toJ .:cJ\ / nia doNc..\
- jc.tem tz'.'rlicrl raJ' n'loz'rizejl,''o l śd)r: nie dot\C/\
- jestem człoŃiem konisii re\\i4anei fud kied-v): nie doĘ'ĆŻy
Z tego tytu]u osiągnąłem(ęłirm) lv roku ubiegłym dochód rv rv,vsokości: nic dotrc7ł_'

- w fundacjach prorłndzących działalność gospodarczą: nic dotvczl'
- icstenr członkicm Zaządu (od kiedv): nie doł-czy
- jesten czloŃiem rady nadzorczej (od kied1'): nie dor]-cz}.
- jestem członkiem komisjj rerviz1'jrrej (od kjcdy): nie doqczy'
Z tego B1ułu osiagnąłeol(ęłam) W IokLL Ubiegł}'n'l dochód \ł'\'D'sokości: nie dołcz}'

VIII.
Inne dochody osiągane z t}tułu Żatrudnienia lub inne' działalnośoi zalobkowej lub zajęć. z podaniem
klvot uz,"_ski\ł'an'vch Z kazclcgo tytułu:
szkoła Podsta\\'owa \ł' Sobo]acli_ 8027,l,56 zI
umo$! zlecenie 6932,80

tx.
składnjki mielria luchomcgo o Nadości porł1zej 10'000 Złotych (\ł'przypadku pojazdó\ł'
mechanjcznych naleŹy podać marke' model i lok produkcji):
samochód osoborvy Audi A6 2003r' Mazda 3 2005r.

x.
Zobowiązania pienięŻne o u,artości powyżei 10'000 7łot]'ch' \\' tvm Zaciągnięte kled}1'v i poŻ}czkj
oIaZ \.varunłi, na jakich Żostał}' udzielone (*obec kogo, rł' zrł,iązku z jakim zdarzen1cm. rł'j;rkiej
*1'sokości)l
Bank spółdzielczy rv Radzyniu PodlasLirn o fllan kredyt hipoteczny Nlój dom rrspólnie z
małźonkicm 299,l,l,l,5l zł RoR-15000 zł.lłB 20000 zł



Powyższe oświadcuenie
za podanie nieprawdy lub

składam świadomy(a),
zatajenie prawdy grozi

iŹ na podstawie alt. 233 s 1 Kodeksu kamego
kala pozbewienia wo] ności.

9 r.

Niew1aściwe skJeŚlić

Nie dot} czy działalności wlłwórczcj w rolniclwie w Żakesie produkcji loŚ]innej i zwielzęcej'

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

Nie do! czy md nadzorczych spółdzie]ni mieszkaniowych


