
oSwTADCZENTE MAJATKowE ,QR O(.(.Wtlortuczlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika iednostkiff .

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czronka organu zarzqdzaj4.;;;;;l;r;'
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Mirisk Mazowiecki dnia 29 kwietnia 2014r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1' osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawcl4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2' JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczy".
3' Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynalehnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochod6w i zobowi4zaft do maj4tk,, od.pb.r.go i ma;4tt,, Jnlgtlgo
malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienip2ne.
6' W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oyaz miejsca 

- 
polozenia

nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, nizej podpisany(a), Joanna Kowalska z d. pieniek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 8 stycznia 1965r. w Mirisku Mazowieckim

Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mirisku Mazowieckim

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

dyrektor Centrum

po zapoznanlu slQ z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce
w sklad malzeriskiej wsp6lnosci mai4tkowej lub stanowi4ce m6j mai4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: l0 00021 - wsp. malzeriska

- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartoSciowe: nie posiadam

II.

l.Dom o powierzchni: 140 m2, o wartosci: 360 000 tytul prawny: maj4tek odrgbny ztytulu spadku

ll16 udziatu o waft. 60 000 zll

z. Mieszkanie o powierzchni: 

- 
... m2, o wartosci: . . . ..t1,tul prawny:

3. Gospodarstwo rolne: nie posiadam

rodzaj gospodarstwa: ... powierzchnia:. . . ,

o wartoSci:.

rodzai zabudowy:

tytul prawny: ... ...



ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomoSci:

a) dzialka o pow' 338 m2, na kt6rej posadowiony jest dom z punktu I o wartosci 20 000 zl lwartosc
udzialul fytur prawny : r 16 udziaru z tyturu spadku - mai 4tek odrgbny

b) dzialka zagrodowa o pow. I I 00 m2, o wartosci l0 000 zl lwartoi(, udzialul tytul prawny: 112

udzialu z tytulu spadku _ maj4tek odrEbny

c) dzialka rolna o pow. 0,1 I ha w strefie mieszkaniowo-siedliskowej o wartorici l0 000 zt
/wsp6lwlasnoSi malzeriska/

d) dzialka rolna o pow. I 372 m2 w strefie mieszkaniowo-siedliskowej o wartoSci 15 000 zl
/wsp6lwlasnoSi malzeriska/

e) dzialka o pow. 435 m2 w strefie ekorogicznej o warlodci 1 320 zt
/wsp6lwlasnoSi malZeriska/

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalely podai liczbp i emitenta udzial6w:
nie posiadam

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niz lToh udzial6w w sp6lce:.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nareLy podai liczbE i emitenta akcji:
nie posiadam

akcje te stanowiqpakiet wiqkszy niz l0% akcji w sp6lce:
Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, zvq'lqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pat'rstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej naitqpuj4ce mienie, tt6re podlegaio
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datE naby.iu, td kogo' nie nabylam

VI.
l. ProwadzE dzialalnoSi gospodarcz{ @alezy podac for-g prawne i przedmiot dziaialnoSci):

nie prowadzp

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podai formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie zarzadzam

- osobiScie
- wsp6lnie zinnymi osobami
ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): niejestem



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejesrem

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach:
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): niejestem

-jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy): niejestem

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarc zq:......

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): niejestem

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestern

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Ztego tytulu osi4g'qlem(glarn) w roku ubiegrym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu:
Umowa o pracQ -. 98 587,77 zl - wsp. malzeriska
Umowy o dzielo i zlecenia - 9 629,52 zl - wsp. malzefiska
Inne2rodla-0zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podac markg, model i rok produkcji):

. sam. osobowy Toyota Yaris 2007r. - l0 000 zl lwsp. malzenska/. sam. osobowy OPEL Astra rrr 2010r. - 26 000 zt wsp. malzeriska/

X.
Zobowiqzania pieniEzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniqte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwlqzku z jakim'zdarzeniem,
w jakiej wysokoSci): kredyt hipoteczny zaciryniqty na kwotQ 54 000 zl w pKO Bp w Mirisku
Mazowieckim w 2005 r. przeznaczony nanadbudowq domu i wymianE dachu zgodnie z

T:;::::;f,"11?i:ffi 2013 wyno si20200,00 zt. 'daf'? v^".7,z'el['re,-a 
, { .t-Y'-



cz4sc B

rowyzsze oswlaoczenle sK{aoam swraoomy(a), rz na pooslawre arr. /.))
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar apoztawienia wolnosci.

I 1 I\OOeKSU KaIttsBU za

Mifrsk Mazow iecki, 29 kwiernia 20 1 4r
(miejscorvoSd i data)

' NiewlaSciwe skreSlii.
2 r r'- Nre dotyczy dzialalnosci wyworczej w rolnictwie w zakresie
. w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
J \ r.- Nre dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

,\_,
'r{*,hrua
U @odpis)

prodtrkcji roSlinnej i zwrerzqcej,


