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czlonka zazqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarb
powiatu, osoby zarza$zaiqcej iczlonka orga

oraz osoby wydajqcej decYzje ad

Sulejowek, dnia 25.04.2016 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

L Osoba skladaiqca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnie-

nia ka2dejz rubryk'

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, nale2y wpisac .,nie dotv-

czv",

3. osoba skladajEca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 pzynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-

kowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtkii odrgbnego i majqtku objgtego mal2eriskE wsp6lno5ciq ma-

jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4'

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne'

6. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-

su zamieszkania skladajEcego o$wia-dczenie oraz miq sca polo2enia nieruchomoSci'

czEsc A

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

urodzony(a) 02 01.1956r w Nowym Koniku

Starostwo powiatowe w Mirisku Mazowieckim .Kierownik Referatu Komunikacjiw Sulej6wku ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-

r 106, poz. Ais, z 1998 r' Nr 113, poz' 715 i Nr 162'

oraz z 2OOz r. Nr '1 13' poz. 984 i Nr 214, poz 1806) oraz

U.22001 r. Nr 142, poz' 1592 orazz2002 r' Nr 23'

, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz 1806), zgodnie

sklad malZeiskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub sta-

nowiqce m6j majqtek odrqbnY:

L

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne gromadzone w walucte polskiej: 45000'00

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto5ciowe: nie dotYczY

na kwotg:

ll.

1. Dom o Powierzchni: 11200, 2180

tytul prawny: 1 /wsp6twlasno6c, 2l maiqtek odrqbny

2

2. Mieszkanie o powlerzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci:

3. GosPodarstwo rolne:

rodzaigospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

o warto5ci:

rodzaj zabudowY:

tytul PrawnY:

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

tytul prawnY:



Ztego tytutu osiqgnqtem(qlam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSct. nie dotyczy

4, lnne nieruchomo6ci:

powierzchnia: 1/1000m, 2l4300mdzialki

o wartoSci. 1/1 5000,00, 2120000,00

tytul prawny: 1 /wspolwlasno6c, 2l malqtek od rqbny

1il,

posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udziaty te stanowi4 pakiet wiqkszy ni210% udzialow w spolce:

ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podac liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10o/o akcji w sp6lce.

Z tego tytutu osiqgn4tem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-

bu pahstwa, innel paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od ko-

munalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, t<tOre poOtegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis

mrenia i datq nabycia, od kogo: nte dotyczy

vl.

1. prowadzq dzialalnos6 gospodarcz q2 (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobi5cie

- wsPolnie z innYmi osobami

Ztegotytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci:

2. zarzEdzam dziatalnosciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac formg prawnE i przedmiot dziatalno6ci): nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci:

vlt.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztegotytulu osiqgnqlem(Qlam)w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

2. W sp6ldzrelniach:

nie dotyczY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczel3 (od kiedy):

- testem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarczq:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vllt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: l.wynajem lokalu uZytkowego -16.800,00
2.dochody z tytulu zatrudnienia -72.308,73

lx,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac markg, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty ipozyczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.

prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Sulej6wek dn 25.04.2016r
(miejscowo56, data)

1 Niewla6ciwe skre5lic.
, f,li" OotV.tV dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i

stwa rodzinnego.t Nie dotyczy rid nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'

zwierzgcej, w formie i zakresie gospodar-


