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czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika
organizacyjnej powiatu, osoby zwz4dzaj4cej i czlonka org
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w irmieniu starostyl

Mifsk Mazowiecki rlnia

19 kwietnia 2017r..

(miejscowoSi)
Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z p(nwdL4, starannego
i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisa6 "nie dotyczvtt.
3. Osoba sldadaj4ca o5wiadczenie obowiqzrnn jest okre5lid prrynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzarf, do maj4tku odrgbne,go i maj4tku objgtego
malZer[sk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe d,otyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuj e r6wnie2 r'i'ierzytelnoSci pienigZne'.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oyazt miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZ\SC A
J

Joanna Kowalska z d. Pieniek
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

a, nizej po dpi sany(a),

8 stycznia 1965r. w Mirisku Mazowieckim

urodzony(a)

Centrum KsztalceniaZawod.owego i Ustawicznego w Mirflsku Mazow'ieckim

-

dyrektor

(miej sce zatrudnrenia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.IJ.22.006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z p6in. zm.) zgodnie z afi. 25c tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodz4ce
w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 15 0002L- wsp. malhetlska
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
-

papiery wartoSciowe: nie posiadam

II.
1.Dom o powierzchni: 140 fr2, o warto6ci: 360 000 tytul prawny: maj4tek odrgbny ztyf,rhr spadku
/116 udziafu o wart. 60 000
z. Mieszkanie o

ztl

powierzchni:

3. Gospodarstwo

m2, o wartosci:

..

....tytul prawny:

-...
rolne: nie posiadam

rodzaj gospodarstwa: ... ...

... .....

powi erzchnia

o wafioscl:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

........,

C{L
q

ztego tytuhr 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 pr.rnktu I o waftoSoi 20 000 zL lwatto{6
udzialu/

b)

t54ul prawny: 116 udziatu z gulaspadku

mai4tek odrgbny

dziatka rolna o pow. 0,11 ha w strefie mieszkaniowo-siedliskowei o waftoSci 10 000 zl
/wsp 6iwlas no

c)

-

S

c

malheriska/

dziatkarolna o pow.1372 m2w strefie mieszkaniowo-siedliskowei o wartoSei l5 000 zl
5c malheriska/

/wsp 6lwlas no

d)

dzialka o pow. 435 m2 w strefie ekologicznej o warto$ci 1320 zl
/wsp 6lwlas no S c malheriska/

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlou,ych

-

nale?y poda6

liczbgi emitenta vdziaL6w:

nie posiadam
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2

10o/o

udzialdw w sp6lce:

Z tego t7tuta osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

- nalezy podai liczbg i emitenta ak{i:

nie posiadam
akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz I0%o akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z vrrylqczeniem mienia przynaleanego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Patistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
tery'torialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce rnienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - na\e?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie nabylam

VI.
1, Prowadzg

dzialalnodi gospodarcz{ (nale|y podad formg prawnq i przedrniot dzialalnoSci):

nie prowadzg
- osoolscle
- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysolioSci: .,.
2' Zarzqdzam dzialalnolci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnonrocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnofici): nie zarzzldzam
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ,..
,

VII.
1,

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): niejestem
-jestem czlonkiem rady nadzolczej (od kiedy): niejestem
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Z tego ttltulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d
w wysokoSci:

2.W

sp6ldzielniach:

.. .......,

-jestem czlonkiem zarz4dt (od kiedy): niejestem
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
niejestem
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od
kiedy): nie jestem

-

z

3

tego tl4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d
w wysokoscir ...

. W fu ndacj ach pr ow adzqcy ch dzialalno S 6 go sp o darcz4
- j estem

:

czlonkiem zarz4du (od kiedy) : nie jestem

-.jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od
kiedy): niejestem

Ztego tlrtutru osi4gn4lem(glam) w roku ubiegrym doch6d w
wysokosci:

vIIr.
Inne dochody osi4gane z$tuluzatrudnienia lub irnej dzialalnoSci
zarobkow:j lub zajgc,
podaniem kwot
tulu:
Umowa o pracg -.99
ska

uzyskiwanych
252,305
Umowyodzietroizlecenia- 6

.mal?ehska

Inne 2r5dla- 0 zN

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych(w przypadk
u pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model irok produkcji):
sam. osobowy OPEL Astra III 2010r. 20 000 zN wsp. malzenska/

.

-

X.
00 zNotych, w tym zaciEgntgte kredyty
(wobec kogo, w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
na kwotg 54 000 zl w pKO Bp w Mirisku
owg domu i wymiang dachu zgodnie z

pozwoleniem na budowg.
zadtuherue na 31 grudnia 2016 wynosi 14 000,00 zl.

- wsp. malzenska

PowyLsze oswiadczenie skladam swiadomy(a)
po

danie nieprawdy

lub zataj enie prawdy

Mirisk Mazowiecki, l9 kwietnia 2017r.
(miejscowoSi i data)
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, iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za

zi iarup ozlawieni

a wo lno s ci.

(podpis)

skreslii.
rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlirmej
rodzinnego.
6ldzielni mieszkaniowvch.

i zwrerzgcej,
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