
oSwrADCZENrn MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu

izacyineorganizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarzqdzajqcego
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu staros ,'o*a

Mirisk Mazowiecki dnia 29 kwietrlia 2015r..
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4za
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeircli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
wpisad f'nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zan
skladnik6w maj4tkowych dochodd,w i zobowi4
mal2er[skq wsprilnoSci4 maj 4tkow4.
4. oswiadczenie mai4tkowe dofyczy mai4tku w Jkraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj 4tkowe obe jmuj e r6wnie2 wierzytelnosci pienigZne.
6. W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nrhej podpisany(a), Joanna Kowalska z d. pieniek

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

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

dyrektor Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mirisku Mazowieci<im

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

Zasoby pieniEzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone 'n walucie polskiej: 25 0002t- wsp. malzeriska

- Srodki pieniqZne zgromadzone 'v walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartoSciowe: nie posia<lam

II.

1.Dom o powierzchni: 140 -t,,o *r[offt$:l 
119 ,ltr]l 

orru2l' maj4tek odrqbny zrs,tuiu s{adku

t1t6 udzjatuo waft. 60 000 z, uJ :'fd j-Ft 
CL> t4t)i ol. 

' 
([;2..-.

\l

2. Mieszkanie o powierzchni: 

-. 
. m2, o wartosci: .. ...ty,tut prawny:

3. Gospodarstwo rolne: nie posiaclam

rodzaj gospodarstwa: ...

rodzaj zabudowy:

"""1""....

piejawne
qoloienia

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia 1991 r. o ograniczeniu proJvadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przez rosoby pelni4ce firnkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 .
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. i ZOO1 r.
Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm.) zp;odme z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadu- *lhodrar.
w sklad malZeriskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiQce m6j maj4tek odrgbny:
I.

tytul prawny:



ztego tytuiu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d

4. Inne nieruchomoSci:

dzialka o pow. 338 m2, ria kt6rej posadowiony jest dom z punktu I o wartoSci 20 000 Al lwarto{(,
udzialul tytul prawny: l16udzialuztytftuspadku -maj4tek od,gbny t^t:p/ trrrf eAu.gi d

a) dzialka o pow.

b) dzialka zagrodowa o pow. I 100 mr, o waftosci 10 000 zl lwartos(, udzialul tytul prar{ny: l/2
udzialu ztytulu spadku - maj4tek odrpbny NYT,^ru-Or:lf9(C' &_
dzialka rolna o pow. 0,11 ha w strefie mieszkaniowo-siedliskowej o wartolci l0 000 zl

c) dzialkarolna o pow. 0,11 ha w strefie mieszkaniowo-siedliskowej o wartJci l0
/wsp6lwlas no Sc malZeriska/

d) dzialkarolna o pow.l372m2w strefie mieszkaniowo-siedliskowej o wartosci l5 000 fl/wsp6lwlas no sd malZeriska/

e) dzialka o pow. 435 m2 w strefie ekologicznej o wartosci 1 320 zl
/wsp6lwlasnoSd malZenska/

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta udzialow:
nie posiadam

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy ni2 l0o/o udzial6w w sp6lce:.

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... ...,..

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbpi emitenta akcji:
nie posiadam

I

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy niz l0% akcjiw strr6lce:
z tego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . . . .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby pra vnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od Lomunalnej osoby prawnej nastppuj .. -i.ni.--Ttlre pbdleealo
zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datE nuty.iu, tO kogo: nie nabylail- 

-'--o--^"

VI.
1. Prowadzp dzialalnosd gospodarcz{ (narezy podad formg prawn4 i

nie prowadzp

- osobiScie

przedmiot dzialalnoScl) :

- wsp6lnie zinnymi osobami

z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym prz:ychod, i doch6d w wysokosci: . .

2. Zaruqdzam dzialalno6ciq gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem taki$j
dzialalnoSci (nale2y podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie zarz1dzam

l. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): niejestem



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d rv wysoko6ci:

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

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

3, W fundacj ach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarc zq:.. . .........

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): niejestem

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem

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

ztego tytulu osi4gn4lem(Elarn)w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

vIII.
Inne dochody osi4gane ztytvluzatrudnienia lub innej dzialalnoftcr zarobkowej lub zaiec,
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
Umowa o pracg -.98 695,91 zl - wsp. malzeriska
Umowy o dzielo i zlecenia - 9770,00 zl - wsp. malzeriska
Inne Zrodla- 0 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10.000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markE, model i rok produkcji):

. sam. osobowy Toyota Yaris 2007r. - 10 000 zl lwsp. mal?efrskalo sam. osobowy OPEL Astra III 20i0r. -26 000 zl wsp. mal2ehskal

X.
7'obowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych,w tym zaci4gniptekredyty
ipo2yczki otazwatunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazkuziakjm'z1larloniem,

Z

ZadLulenie na 31 grudnia 2014 wynosi 1g 000



I

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gr.ozi kar

Mirisk Mazowiecki, 29 kwietnia 20 1 5r.
(miejscowodi i data)

rNirWu'S.iwe skreslii.
2

wie w zakresie produkcji roSlinnej

t 
uniowych.
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