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czlonka zarz1du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajqcego
powiatow4 osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
starostyl
Mirisk Mazowiecki. dnia 25 kwietnia 2017.
Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeL'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleiry wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid
prrynaleZnoSd
poszczegrilnych skladnikriw maj4tkowych dochodriw i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego
i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe d,otyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje rriwniei wierzytelnosci pienig2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.
CZrySC A
Ja, niiej podpisana, Beata Maria Kowalczyk

urodzona 3 maja 1973r. w Mrozach

Starostwo Powiatowe

w Mirisku

Mazowieckim, z-ca naczelnlka Wydzialu

Komunikacji i Transportu Drogowego
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia I99l r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno9ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216,
poz. 1584) oraz ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. rJ. 2200I r.
Nr 142, poz. 7592 z p62n. zm.) zgodnie z aft. 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: nie dotyczy
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-

papiery wartoSciow€t nie dotyczy

II.
1.Dom o powierzchni: nie dotyczy

2.

Mieszkanie o powierzchni: 49,26m, o wartoSci 210,000 ( szacunek wlasny), tytul prawny:
wlasnoSd (maj4tek odrgbny)
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3.

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnia

o wartoSci:

rcdzaj zabudowy:

tytul prawny: ...... ......
Ztego tytulu osi4gnglam) w roku ubi
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

fvt4g

W

o wartoSci:

tytul prawny: ......

ilr.
Posiadam udzialy

w

sp6lkach handlowych

-

nalely podai liczbg

i

emitenta udzialow:

nie dotvczv
l;;dzialy te stanowi4 pakiet wigkszy

niz I\Yo

udziaNow

w sp6lce:.

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naIe|y podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni| I\Yo akcji w sp6lce:. .. . .
,

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
V.
Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwipzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSd
nie dotyczy

gospodarczf (nalezv poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d

w

wysokoSci:

2.

Zaruqdzam dzialalnosci4 go spodar cz4 lub j estem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnoici (naleLy podai formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

vII.
1.

W sp6lkach handlo!\ych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie dotyczy.

j estem

z

czlonkiem zaruqdu (od kiedy) :
jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......
tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... ...

2. W sp6trdzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
ztego tytuiu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnolc gospodarcz4:nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tyttilu zatrudnienia lub innej dziaLalnoSci zarobkowej htb zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego

tytulu:

ztyr. zatrudnienia 69.658 (maj4tek odrgbny)

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):
samoch6d osobowy Skoda Roomster , rok produkcji 2009 (majqtek odrgbny)

X.
ZobowiEzania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgntEte kredyy
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqizku z jakim
zdatzeniem, w jakiej wysokoSci):kredyt mieszkaniowy ,,wlasny k4t" BKo pB udzielony na 300 m-cy w

wysokosci205.000, zadlu2enienadzien3l.l2.2016r.- ok 188,770 (maj4tekodrgbny)

czqsc

B

Ponl'zsze osrviadczenie

skladam s*iadom5,( a). z,w@stanie art" ?31
*t I Kodeksu karneso
za po danie ni eprarvdl' r ub zataj enie pnarvdl;
grozi kara pozbau-ieni a u'olnosci,

Mirisk Mazowiecki, 25 kwietnia 2017r.
(miejscowoSi i data)
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produkcji roSlinnej izwrerzgcej,

