
ośwADczENlE MAJĄTKowE
członka zanądu powiatu, sekretaza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarządzaiącej l członka organu zarządzĄącego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej d99}łle administrąpyjnę w imieniu starosty', 

01 . o,:] , ,L."1Ś

tytuł prawny:

ł!,'Grudziadz, dnia 09.07.2015 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryk! nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Roksana Klempeń,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21.02.1981r. w Grudziądzu

Starostwo Powiatowe w Grudziadzu, podinspektor,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz,679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nlt62,
poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz"483,z2000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r" Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz" 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l"

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: 40.000 zł (wspólność ustawowa małzeńska)

_ środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: 5.000 euro, ,1,800 USD (wspólność ustawowa małzeńska)

- papiery wańościowe: jednostki uczestnictwa w Funduszach lnwestycyjnych (PKO Parasolowy Stabilnego
Wzrostu, PKO Parasolowy Akcji PLUS) na kwotę: 12.291,40 zł (wspólnośó ustawowa małzeńska)

na kwotę:

.JŁz,lłś

ll.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości:

2. Mieszkanie o powierzchni: 45 m2, o wańości: 112.500 zł tytuł prawny: współwłasność

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ g ospod arstwa: n ie dotyczy, powierzch n ia:

o wańości:

rodza1 zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:



4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wańości:

tytuł prawny:

lll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

531 akcjiWojskowych Zakładów Uzbrojenia S,A. w Grudziądzu (wspolność ustawowa małzeńska)

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce: nie stanowią

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V"

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1. prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

V!l.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:



3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.

tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu (umowa o pracę) 37.456,10 zł, działalność
wykonywana osobiście -4.000zł, najem lokali mieszkalnych -24,000 zł, dochody męża- 131,733,07 zł (wszystko
łącznie stanowi wspólność ustawową małzeńską)

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podaó markę, model i rok produkcji): samochód osobowy VOLVO XC90 r.pr. 2009, bizuteria (wspólnośó ustawowa
rnałżeńska)

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): pożyczka gotówkowa
Bank pekao S.A. w Warszawie w kwocie 65.000 zł na okres od 03.07.2012 - 15,07,2017; kredyt odnawialny w
rachunku bieżącym Bank PKO BP S.A. (wspólnośó ustawowa małzeńska)


