
czlo n ka zarzqdu Powiatu,
powiatu, osobl/ zar

Uwaga:

1"

2. Je2eli
czv",

nowiqce moj majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienrgzne gromadzone w vyalucie polskiej: 28000'00

- srodki pienig2:ne gromadzone w rtyalucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto5ciowe: nie dotYczY

na kwote:

1 Dorn o Powierzchni:

tytul prawny: 1 /wspolwlasno$c, 2l malqlek odrqbny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie Odtyczy m2, o warto6ci:

3 Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: nie dotyczi, powierzchnia:

o warto5ci:

rodzaj zabudowY:

tytul prawny:

nia ka2dejz rubryk'

poszczeg6lne rubryki nie znajdu,iq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotv-

Sr'i-,n\l.{ {JS'l' \i,l'. ) P( iW ll\'lJ ir1yVE

1r, r4 l ii:,'r.l ;,'i "ir,.ii,'i:iLiir,

oSwADczENlE MA,JATKowE

Sufejowek, dnia 14.04.2015 r.

obowi4zana jest okreSli6 przynale2n o56 poszczeg6lnych sklad n i k6w majqt-

ri do rnrajqtku odrgbnego i majqtku objqtego mal2efskq wsp6lno5ciq ma-
3. Osoba skladajqca o6wiadczen

kowych, dochod6w i
jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe

5. Oswiadczenie majqtkowe

majqtku w kraju i:za granicq.

r6wn ie2 wierzyte I no6ci pienig2ne.

6. W czgsci A gSwiadczenia zawaite sq informacje jarnrne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotyczEce adre'

su zahieszkania skladajacego d6wiaOczenie oraz miiejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja' ni.ej podpisany(a)' Anna Ewa kobus',imiona 
i nazwisko oraz nazwrsko rodowe)

urodzony(a) 02.01.1956r w Nowym f(oniku

Starostwo powiatowe w Mirisku MaZowieckinn .Kierownik Referatu Komunikacjiw Sulej6wku 
'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-

r 106, poz. 679, z'1998 r. Nr 1'13, poz' 715 i Nr 162'

otazz2OO2r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, proz'1806) ora:z

'.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r' Nr 23'

21, Nr 200, poz 1688 i Nr 214, poz' 1806), zgodnic'

w sklad malzeriskiej wspolnoSci majqtklowej lub sta-

il.

1t200, 2180 m2, o warto6ci: 1/35000,00, 2/10000,00

(miejscowoSc)

tytut prawny:



tod i dochod w wysokoSci: nie clotyczy

c liczhrq i emitenta udzialow:

6lce:

I wysokoSci:

liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 
l)oh 

akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi49nqtem(qlam) w ro(u ubiegtym dochod vrr wysclko5ci:

ria pr::ynaleznego do jego majEtku odrqbnego) od Skar-
ek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-
legalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis

vt.

1. prowadzg dzialalnoSc gospodarcz\z lnaleZy podac forrng prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przycirod i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gosp4darcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSct

(nalezy podac formg prawnq i przgdmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

osobiScie

- wspolnie z innymt osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w ;oku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci:

vil.

1. W spolkach handlowych (nazwa, giedziba spolki): nie clotycz'y

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnpj (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam)w roliu ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoSci:

2 W spoldzielniach:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem

- jestem czlonkiem kiedY):

t.:^i.,\

- jestem czlonkiem Komrs1r Iewrzy1rle1 1uu kiedy):



Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku doch6d w wysiokoSci:

3, W fundacjach prowadzqcYch dzia

nie dotyczy

gospodarcz4

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku lym dochdd w wyt;oko6r:i:

vlil.

Inne dochody osiqgane z tYtulu
uzyskiwanych z kazdego tYtutu: 1.

2.dochody

lx,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci
podai markg, model i rok produkcji): nie

X.

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo

CB

nienia lub innej dziatalno$ci zarobkowej lub zajqt, z podaniem kwot

lokalu uzytkowego -16.800,00
tytulu zatrudnienia -54,576, 1 6

powyZej 1o 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

otyczy

Eei 10 000 ziotych, w tyrn zaciqgniqte kredyty i poZyczKi oraz warunki,

w iwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): nie dotyczy



P owyLsze oSwiadczenie skfadam
prawdy lub zatajenie PrawdY grozi

Sulej6wek dn 1404

1 Niewla6ciwe skreSlic.

' Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczejw
stwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczYch

'15r

, data)

a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

pozbawienia wolno5ci.

w zakresie pnrdukcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodar-

mieszkaniowych.

(podpis)


