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powiatu, skarbnika powiatu, kiolotwn
zajqcej i czlonka organu zarzqdzaj4ce

czlonka zarz1du powiatu,
organizacyjnej powiatu, osoby

osob4 prawng oraz osoby wyd 4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mifrsk Mazowiecki dnia 26 kwietnia 2016r..
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeteli poszczegtflne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zzrfl do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzer[sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granic4.
5. oswiadczenie majQtkowe obejmuje rr6wnie2 wierzytelnosci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie orarz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
J a, nrhej podpisany(a), Joanna Kowalska z d. Pieniek

(imiona i nazwisko oruznazwisko rodowe)

urodzony(a) 8

Centrum Ksztalceni a Zaw odow i Ustawicznego w Mifsku Mazowieckim - dyrektor

(miejsce enia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy
dzialalno ici go spo darc zej pr zez o soby

dnia2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
ni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnta 5 czerwca
Nr 142, poz.1592 zpoLn. zm.) zgodnie

1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001r.
art.25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce

w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj wej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w wal

- Srodki pienigzne zgromadzone w wal

- papiery wartoSciowe: nie posiadam

il.
1.Dom o powierzchni: 140 m2, o

1116 udzialu o wart. 60 000 ztl

2. Mieszkanie o powierzchni:lll... m2,

3. Gospodarstwo rolne: nie posiadam

rodzaj gospodarstwa: ...

ia 1965r. w Mirisku Mazowieckim

polskiej: 15 00021- wsp. malzenska

obcej: nie posiadam

tytul prawny: maj4tek odrgbny zlytuht spadku

......tytul prawny:

rodzai zabudowy:

tytul prawny: ......



ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomo$ci:

a) dziatka o pow. 338 m2, na kt6rej posadowiony jest dom z punktu 1 o warto$ci 20 000 z.L lwartoll
tdziaLul tytul prawny: 116 udzialu ztylrilu spadku - mai4tek odrgbny

b) dzialkazagrodowaopow. 1100m2, owarto6ci 10 000 zllwarto66ldzialul tyiilprawny:ll2
tdziafu ztytllu spadku - maj4tek odrgbny

c) dziatkarolna o pow. 0,11 ha w strefie mieszkaniowo-siedliskowei o wartoSci 10 000 zl

/wsp6lwlas no sc maLzeriska/

d) dziatkarolna o pow. 1372 m2 w strefie mieszkaniowo-siedliskowej o warto$ ci 15 000 zL
/wsp6lwlas no sc malheriska/

e) dzialka o pow. 435 m2 w strefie ekologicznej o wartosci r 320 z+

/wsp6lwlas nosd malzeriska/

ur.
Posiadam udziaNy w sp6lkach handlowych - nalely poda6 liczbE i emitenta udzia\ow:

nie posiadam

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2l0%o udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta akcji:
nie posiadam

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0% akcji w sp6lce:
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z v'rylqczeniem mienia ptzynalehne go do j e go maj 4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciuw drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie nabylam

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodarczf (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie prowadzg

- osobi5cie
- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci:

2. Zaruqdzam dziaNalnoSci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoici (naleLy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoilci): nie zzrzqdzam

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vII.
L W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): niejestem



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): niejestem

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

z tego tyruL, osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldziblniach:
-jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): niejestem

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): niejestem

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

Z tego Iytuhr osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ... ... ... ...

3. W fundacj ach prowadz4cy ch dziaLalnoSi gospodarc zq: . .. . . . . . .

- jestem czlonkiem zaruydu (od kiedy): nie jestem

-lestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem

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

ztego t54ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi4gane ztytuLuzatrudnienia lub innej dzialalnofici zarobkowej lub zajE6,
podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytulu:
Umowa o pracg -.93 224,45 zl - wsp. matzefska
Umowy o dzielo i zlecenia - 4 599,20 zl - wsp. malzeriska
lrne 2r6dla- 0 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10.000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podad markg, model i rok produkcji):

. sam. osobowy Toyota Yaris 2007r. - 10 000 zl lwsp. malzertskaJ
o sam. osobowy OPEL Astra III 2010r. -22 000 zl wsp. maNaehskal

X.
Zobowr4zania pienigZne o waftoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigtekredyty
ipoLyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwipzkuz jakim-zdarzeniem,
w jakiej wysokoSci): kredyt hipoteczny zaciqgniEty na kwotg 54 000 zl w PKO Bp w Mirisku



PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie afi..233 $ 1 Kodeksu karnego za
p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a p o zb awi enia wo lno 6 ci,

o^tlh,,z l(, uabL,p
Mirisk Mazowiecki, 26 kwietnia 2016r.
(miejscowo6d i data) (podpis)

I NiewlaSciwe skreslii.
2 Nie dotyc zy dzialalnoSci wyw6 rczej w rolnictwie w zakresie produkcj i roSlinnej i zwierzEcej, w

- formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
r Nie dotyczy rudnadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


