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03 lCil,. Lubart6w, dnia 24 sierpnia 2022 r.
(miejscowoSi)

TI .P L Y N E ts O
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq,

starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku

zastosowania, naleiy wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5lid pruynale2no5d

poszczeg6lnych skladniktiw majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku
odrgbnego i majqtku objgtego malieriskq wsp6lno6ciq mejqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotycry majQtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie majqtkowe obejmuje rtiwnie2 wierzytelno5ci pienigine.
6, W czgfci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o3wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja. nizrj podpisany(a), Ewa Zybala, Plechawska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.06. 1968 w Chelmie

Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Starosta Lubartowski
(miejsce zatrudnieniq stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam,2r posiadam wchodz4ce w sklad
mal2edskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiEce m6j majEtek odrgbny:

t.
Zasoby pienigune:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: 3 000 EUR

- papiery wartoSciowe: 25,967 j.u. PKO BP Zr6wnowa2ony FIO, 3/16 czqdci z pozostalymi
spadkobiercami, maj4tek odrgbny na kwotg: nie dotyczy
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II.
l. Dom o powierzchni: 130 m2, o wartosci: 200 000 zl tyhil prawny: wlasno56, malzeriska
wsp6lno56 maj4tkowa
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2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wanoSci: nie dotyczy tytul prawny: nie
dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia:2,99 hu 1/3 udzialu
w lesie o pow. 1,20 ha

o warto$ci: 100.000 d
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (pow. 83 m2), budynek gospodarczy z gara2em
(80 m2), kom6rka drewniana
tytul prawny: wsp6lwlasno66 3/ l6 czE6ci z pozostalymi spadkobiercami, maj4tek odrgbny
Z tego tytulu osi4gnalem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie
dotyczy
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:0,l20Thadzialkapoddomemwskazanymwpktlll.owartoici:1000002i,
tytul prawny: wldsno36, mal2rriska wsp6lno56 majqtkowa

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlo*ych - nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezT podac liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy ni2 l0% akcji w spolce: nie dotycry
Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i
datg nabycia, od kogo: nie dotycry

VL
1. Prowadzg dzialalno66 gospodarc"a (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot

dzialalno5ci) : nie dotyczy

- osobijcie
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:
nie dotyczy

2. Zarz4dzam dzialalno6ci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalno5ci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotycz-v

osobiScie

nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami

Nl

${tli



nie dotycry
Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
nie dotycry

vII.
1. W spolkach handlowych (nazw4 siedziba sp6tki):

nie dotyc4y

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorcznj (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotycry

Z tego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach:
nie dotyczy

- jestem cdonkiem zarz4du (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzarczej3 (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy

Z tego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):
nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
doch6d ze stosunku pracy 123 531,57 zlt malzefiska wsp6lno56 maj4&owa

lub zajgi.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci po$yzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
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Samoch6d osobowy SSANGYONG TIVOLI rok produkcji 201 8, malzefiska wsp6lnoS6
maj4tkowa,
Samoch6d osobowy CHEVROLET CRUZE rok produkcji 2012, mal2eriska wsp6lno6i
maj4&owa

x.
Zobowiqzania pienigine o warto5ci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysoko$ci):
kredyt w mBank na 4kup samochodu w kwocie 68 250 d - pozostalo do splatv ok. 28 850
zl, mal2enska wsp6lno56 maj4tkowa;
pozyczka got6wkowa w PKO BP SA - pozostalo do splaty ok. 9 000 zl z 17 295,43 ili
mal2eriska wsp6liroSd maj4tkowa
poryczka odnawialna w rachunku osobistym w PKO BP SA - wykorzystano ok. 12 150 zl;
malzerlska wspolno56 maj qtkowa

czEsc B

Powyisze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

Lubart6w, 24.08.2022 r.
(miejscowosd, data)

rNiewla-{ciwe skreSlii.

'?Nie dotycry dzialalno{ci w}tworczej w rolnictwis w zakresie produkcji ro3linnej izwierzlcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
rNie dotyczf rad nadzorcrych sp6ldzielni mieszkaniowych.

4


