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radnego powiatu

wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 .,nie dotyczy".

2. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 pzynale2no66 poszczeg6lnych skladnikow
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mat2efiskq wsp6lno5ciq
majqtkowq.

3. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rownie2 wiezytelno6ci pieniq2ne.

4. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a)

Wielgolas, dnia27 kwietnia 2014r.
(miejscowoSc)

zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

Joanna Papifiska zd. Je2ak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)09 pa2dziernika 1961 r" w Mifisku Mazowieckim

Zesp6l Szk6t w Latowiczu - nauczyciel

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r.

Nr'142, poz.1592orazz2O02r. Nr23, po2.220, Nr62,po2.558, Nr 113,po2.984, Nr 153,po2.1271,Nr200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad

malzeriskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienigzne:

srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nie dotYczY

na kwotg:



-,1 'Oor 
o powierzch ni:240m2, o wartoSci: 350 000,00 zlotych

tytul prawny: wlasno66 - wsp6lnota mal2efiska /umowa majqtkowa maf2efska (akt notarialny Nr

7712120131

2, Mieszkanie o powierzchni: .......... . m2, o wartoSci:
ivtrrl nrarnrnrr'

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: dzialka rolna, powierzchnia:0,19 ha

o warto6ci: 10 000,00 zl
rodzal zabudowy: bez zabudowy

tytul prawny: wlasno66 - wsp6lnota mat2efska /umowa majqtkowa mal2efska (akt notarialny Nr

7712t20',t3l.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia:dzialka pod domem 900 m"

o wartoSci: 30 000.00 zl

tytul prawny: wlasno66 - wsp6lnota matZefska / umowa majqtkowa mat2efiska (akt notarialny Nr

7712t20',t31

ilt.

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorcow
w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzialow w spolce

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .................

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: ......'.'....'...

i. Posiadam akcje w spolkach handlowych zudzialem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby - naleZy podac liczbq i emitenta akcji:...........

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6lce:

lv.



Z tego tytulu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleZy podac liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

V.

Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub oo
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poclac oprs
mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.
'1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq (nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .............

nie dotyczy
osobiscie

wspolnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam)w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysoko6ci: ................

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziaialnosci
(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci...................

vil.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:..................



vill.
Inne.dochod.y osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
uzyskiwanych -z ka2d.ego tytulu: nale2no56 ze sto3unku pracy - doch6il bruttir' - 74 940,43 zl -wsp6twlasno66 z mq2em
diety z tytulu pelnienia obowiqzk6w spolecznych - 12 613,76 zl - wsp6twlasno$6 z mg2em

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markq, model i rok produkcji): samoch6d Honda Civic Sport Goupe 2001 r. - wsp6lwlasno66
z mq2em

X.

Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wydot<oSci;:...................

nie dotyczy



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art, 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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