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czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz1dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj1cego

powiatow4 osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
starostyl

Mirisk Mazowiecki, dnia 27 kwietnia20l6r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczegSlne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych dochodriw i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego
i maj4tku objgtego malZerflsk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za9 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja,nrlej podpisana, Beata Maria Kowalczyk

urodzona 3 maja 1973r. w Mrozach

Starostwo Powiatowe w Mif,sku Mazowieckim, z-ca naczelnika Wydziaiu

Komunikacji i Transportu Drogowego

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenra
dzialalnofici gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ . z 200I r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodme z art. 25c tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej i nie dotyczy

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

il.
l.Dom o powierzchni: nie dotycry

2. Mieszkanie o powierzchni: 49,26m, o wartoSci 210,000 ( szacunek wlasny), tytul prawny:

wlasnoSi (maj4tek odrgbny)



3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:niedotyczy powierzchnia

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ... .........

zrego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:

o warto$ci:

tytul prawny: ......

III.
Posiadam udziaLy w sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotycry

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0%o udzialow w sp6tce:

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

IY.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podai IiczbE i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o akcji w sp6lce:... ...

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

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wylEczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwr4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

z tego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w
wysokoSci:

Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy



vII.

1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy.

j estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) :

jestem cztronkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......

Ztego tltulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnolc gospodarczQinie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... ..... .

VIII.

Inne dochody osi4gane z tfiulu zatrudnienia lub irnej dziaNalnoSci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: zryt. zatrudnienia 68 680 (maj4tek odrgbny)

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanrcznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):
samoch6d osobouy Skoda Roomster, rok produkcji 2009 (maj4tek odrgbny)

X.

Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty
t poZyczkr oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwr4zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):kredyt mieszkaniowy ,,wlasny k4t" BKO PB udzielony na 300 m-cy w
wysokoSci 205.000, zadluhenie na dzien31.12.20lYr.- ok 193,000 ( maj4tek odrgbny)
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CZ4SC B

Miisk Mazowiecki. 27 kwietnia 2016r,
(miejscowoSi i data)

' NiewlaSciwe skreSli6,
2 Nie dotyc zy dzialalno$ci wltw6 rczej w rolnictwie w zakresie produkcj i roSlinnej i zwierzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyc zy r ad, nadzor czy ch sp 6ldzielni mieszkaniowych.
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