
oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zlrz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarzqdza,j4cego powiatow4
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

Mifsk Mazowiecki, dnia 28 kwietnia 2016 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lrroSci4 majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cznsc A
Ja, nizej podpisany(a), Joanna Papiriska z d. JeLak

(imiona i nazwisko oraznazwrsko rodowe)

urodzony(a)9 patdziernika l96t r. w Mirisku Mazowieckim

Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Polskiej Macierzy Szkolnej

w Mifsku Mazowieckim - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig zprzeprsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. i584) otaz ustawy zdnra5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22015 r.
poz. 1445 z p62n. zm.) zgadnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sldad malheriskiej wsp6lno6oi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienrELne:

- Srodki pienigzne zgromadlzone w walucie polskiej: nie dotyczy



- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto6ciowe: nie dotycry

. .. .. na kwotg:

il.
1.Dom o powierzchni:240 m2, o wartoSci: 350 000 zl tltul prawny: wsp6lnota mal2eriska

z. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2, o wartoSci: ... ..tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa dzialli,a rolna powierzchnia:0,19 ha

o wartoSci:l0 000 zl

rcdzaj zabudowy: bez zabudowy

tytul prawny : wsp6lnota malZeriska

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie

dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka pod domem

o wartoSci:30 000 zl

tytul prawny: wsp6lnota malZeriska.

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotycry

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0%o udzialow w sp6lce:.

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL10Yo akcji w sp6lce:



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

v.
Nabylem(am) (nabyl moj mallonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Patistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotvczv

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczf (nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dziaialnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie
- wsp6lnie zinnymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. Zarzydzam dzialalnoSci4 gospodarczq,lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno(ci (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie d,otyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki): nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytulu osi4gn?lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnolc gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaLalno6ci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytulu:
NaleinoS6 ze stosunku pracy - doch6d brutto 79 278,03 zl - wsp6lwlasnos6 z mgLem

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleiry podai markg, model i rokprodukcji): .

samoch6d Honda Civic Coupe 2001 r. - wsp6lwlasno5d z mgZem

X.
ZobowrTzania pienigzne o wartoSci powyZej 10.000 zLotych, w tym zaci1gniqte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy



cznscB

Pouyzsze oSrviadczenie skladam Srviadomy(a). iz na podstarvie arr. 233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprarvdl' lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaw'ienia rvolno$ci.

Mifsk Mazowieckio dn. 28 lrwietnia 2016r.
(miejscowoSi i data)

rlrf irdaSrt*. skreslii.
2 Nie dotyczy dziaNalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i ztvierzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
? - ..' Nie dotyczy rudnadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


