
oSwADczENlE MAJATKowE o

czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzalqcego powiatowq ospbq prawnE

oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

Sulejowek, dnia 23.04'2014 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnie-

nia ka2dejz rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujE w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 
'gtie 

dotv'
czv".

3. Osoba skladajEca o6wiadczenie obowi4zana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnikorw majqt'

kowych, OocnoOOw i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2efskq wspolno:lciq ma-

jEtkowE.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicE.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne'

6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczq,ce adre-

su zamieszkania skladajEcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci'

czEsc A

Ja, nizel podprsany(a) Anna Ewa kobus,
(imiona i nazwlsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02.01 1956r w Nowym Koniku

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim .Kierownik Referatu Komunikacji w Sulelowku ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnra 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-

spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz U Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz 715 r Nr 162,

|oz 1126',21999 r Nr49, poz 483, z20OO r. Nr26, poz 306 oraz22002r. Nr'113, poz 984 iNr214, poz1i306) oraz

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z2OO1r. Nr 142, poz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23,

po. iZO, Nr 62, poz 558 Nr'113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz 1806) zgodnie

z ar1. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wspolnoSci majqtkowej lub sta-

nowiqce moj malqtek odrqbny

t.

Zasoby pienigzne

- srodki preniqzne gromadzone w walucie polskiej: 20000 00

- srodkr pienrqzne gromadzone w walucie obcel: nie dotyczy

- paprery wartoSciowe: nie dotYczY
na kwotg:

il.

Dom o powierzchnt: 1l2OO, 2lB0 m'

tytul prawny.'1lwspolwlasnoSc, 2lmalqtek odrebny

wartoSci: 1/35000,00, 2/10000,00

2

3

2

Mieszkanie o powierzchnt. nie dotyczy m2, o wartoSci

Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

o wartoSci.

rodzal zabudowy.

tytul prawny

tytul prawny.



Ztego tytuiu osiqgnqtem(glam)w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokoScr: nie dotyczy

4 lnne nieruchomoSct

powrerzchnta 1/'1000m, 21430Omdzialki

o wartoSci 1/15000,00, 2/20000,00

tytul prawny: 1/wspoiwlasnoSc, 2/majqtek odrqbny

ilt.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta udzialow:

nre dotyczy

udzraiy te stanowiq pakiet wigkszy ntZ 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(giam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

tv.

Posiadam akcle w spolkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta akcji.

nre dotyczy

akcle te stanowrq pakiet wigkszy niL 10o/o akcji w spotce:

Z tego tytuiu osrqgnEiem(qtam)w roku ubieglym dochod w wysokoSct

V.

Nabytem(am) (nabyi moj malZonek, z wytqczeniem mienia przynalelnego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-

bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego ich zwiqzkow lub od ko-

munalnel osoby prawne1 nastgpu.lEce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nateZy podac opis

mienia r datg nabycia, od kogo nte dotyczy

vt.

1 prowadzq dzialalnoSc gospodarcz t $alezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nre dotyczy

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

2 Zarzqdzam dzialalnoScrq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takie.l dz alalnoSci

(nalezy podac formq prawnq t przedmiot dzialalnoSci) nie dotyczy

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

vil.

1 W spolkach handlowych (nazwa, siedztba spoiki). nre dotyczy

-yestem 
czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkrem rany nadzorczej (od kiedy):

- lestem czlonkiem komisji rewtzyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci:

2 W spoldzrelniach

nie dotyczy

-yestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-lestem cz{onkiem rady nadzorczelt 1od kredy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSct:

3 W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS0 gospodarczq.

nie dotyczy

-lestem czlonkrem zarzqdu (od ktedy).

- lestem czlonkiem rady nadzorczej (od ktedy):

- Jestem czlonkiem komisli rewizyjnej (od kiedy):

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

vilt,

lnne dochody osrqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzralalnoSci zarobkowej lub zajqc, z podaniem l<wot

uzyskrwanych z kazdego tytulu: l.wynajem lokalu uzytkowego -14.600,00
2.dochody z tytulu zatrudnienia -64.989 26

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych narlezy
podac markq, model r rok produkcji) nie dotyczy

X.

Zobowiqzanra prenigzne o wartoScr powyze1 10 000 zlotych w tym zacrqgnigte kredyty ipozyczki oraz warunkt.
na lakrch zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z lakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci) nte dotyczy

czEsc B



Powyzsze o5wiadczenie skladam
prawdy lub zatajenie Prawdy grozl

Swiadomy(a), iZ na Podstawre
kara oozbawienia wolnoSci.

/
art. 233 $ 1 Kodeksu karnego /a podanie nie-

Sulejowek dn 23 04.2014r
(miejscowosc. data)

NiewiaSciwe skreSlic.
t Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodar-

- stwa roozrnnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


