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czlonka zarzadu powiatu. sekretarza powiatu^ skarbnika powiatu, kierownika iednostk4
organizacvinei powiatu, osobv zarzadzaiacei i czlonka organu zarzqdzajacego powiatowa osobQ

ppawfta

orazosobv wydajacei decyzje administracvine w imieniu starosty4"

Biala Podlaska, dnia 12 marca 2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:&«

l.Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupehiego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac „nie dotyczy"

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow majatkowych, dochodow i zobowi^zari do majatku odrebnego i majatku
objetego malzeriska wspolnoscia maj^tkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawaite s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Stefan Klimiuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)19 pazdziernika 1953 r. w Wawrochach
Starostwo Powiatowe w Bialej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska - Skarbnik Powiatu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osobv pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz, 306 oraz z 2002r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj maj^tek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej : 33.000 zl.



- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 1.700 USD ; 450 EURO

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot?: nie dotyczy

n.

1. Dom opowierzchni: 159,1 m2, o wartosci 250.000 zl tytul prawny: wspoiwlasnosc malzenska
2. Gospodarstwo rolne:

- rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne powierzchnia: 1/3 z 1,0997 ha o wartosci: 50.000 zl.
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, stodola, obora - murowane tytul prawny:
wspoiwlasnosc z rodzenstwem

- dzialka rolna o powierzchni : 0,09 ha o wartosci: 1.000 zl.
Z tego tytulu osi$gn$lem($lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. Inne nieruchomosci:

- dzialka rolna o powierzchni: 0,8205 ha zabudowana domem wymienionym w ppkt 1
o wartosci: 35.000 zl

tytul prawny: wspoiwlasnosc malzenska
- powierzchnia: Vi z 750 m2

o wartosci: 25.000 zl.

tytul prawny: wspoiwlasnosc malzenska wspohidziat w dzialce rekreacyjnej

XII.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wifkszy niz 10% udzialow w spofce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabylem
(am) (nabyl mqj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj$ce mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze
przetargu — nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VL

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): nie
dotyczy

— Osobiscie: nie dotyczy
— wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytulu osi3gn$lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

— osobiscie: nie dotyczy
— wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gnqlem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy



vn.

1. W spolkachhandlowych(nazwa, siedzibaspolki): nie dotyczy
— jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem, czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochodw wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
—jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
—jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnqtem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. Wfiindacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy
—jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochodw wysokosc : nie dotyczy

Vffl.

Innedochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
1. z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym - 102.949,35 zl. (brutto)

DC

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
1.Honda CRV,2009r.- 63.000 zl.

X.

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):
1. Kredyt odnawialny w rachunku oszcz?dnosciowo - rozliczeniowym PKO Bank Polski -

wspolfinansowanie wydatkow remontowych i biez^cych - 20.000zl.
2. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z doplatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z oprocentowaniem zmiennym - PKO Bank Polski S.A. Oddzial 1w Bialej Podlaskiej na
nabycie lokalu mieszkalnego,wspohidzial syna- 164.921,44 zl

CZ^SCB



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Biala Podlaska, 12 marca 2014 r.

(miejscowosc, data)

1Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwS
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych i spoldzielni mieszkaniowych.
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