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Biala Podlaska, dnia ... 28.04.2013r.

Uwaga:

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i
zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

"nie dotyczy".

3.Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego maizenska

wspolnoscia majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZE^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
AnnaMarta Cybulska (zd Kalinczuk)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22 lipca 1973 w Wisznicach

Zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej na stanowisku Zastepcy Dyrektora

Wydzialu Komunikacji

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pemiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002
r. Nr 113, poz. 84 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 orazz 002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 53, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej stawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzace w sklad mafzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace mqj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni^zne zgromadzonew walucieobcej nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwot?:

n.

1. Dom o powierzchni: ....180.... m2, owartosci: ...320 000 zl... tytul prawny:... wlasnosc

2. Mieszkanie opowierzchni:.. 38,80 m2, owartosci: 150 000 zl tytul prawny: wspolnosc
ustawowa malzenska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy*

tytul prawny: nie dotyczy

Z tegotytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

a) dzialkazabudowana domem wymienionym wpkt ILL,

powierzchnia: 769 m2

o wartosci: 77 0000 zl

tytul prawny: wlasnosc.

b )dzialka rolna zalesiona.

powierzchnia: 1,07 ha ,

o wartosci: 20 000

tytul prawny: wlasnosc

c) dzialka rolna. zalesiona

powierzchnia: 0,9135 ha

o wartosci: 8 000 zl wartosc udzialu

tytul prawny: wspolnosc ustawowa malzenska ( wielkosc udzialu 3/18)

d) Iqka

powierzchnia: 0,3789 ha

o wartosci: 1 000 zl

tytul prawny: wspolnosc ustawowa malzenska



e) Iqka

powierzchnia: 0,3462 ha

o wartosci: 1 000 zl

tytul prawny: wspolnosc ustawowa malzenska

m.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udzialoww spolce:

nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku

odr?bnego) od SkarbuPanstwa, innej panstwowej osobyprawnej,jednostek samorz^du

terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore

podlegalo zbyciuw drodzeprzetargu - nalezy podac opis mieniai dat? nabycia, od kogo :

nie dotyczy

VI.

21. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^ (nalezypodacform? prawnyi przedmiotdzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy



wspolnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytuhi osi4gn%lem(?lam) w roku ubieglymprzychod i dochod w wysokosci:

nie dotyczy

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

-osobiscie nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytuhi osi^gn^tem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

vn.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):... nie dotyczy

-jestem czlonkiemrady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^lem^tam) w roku ubieglymdochod w wysokosci

nie dotyczy

2. W spoldzielniach:

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy



Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^:

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiemrady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

vm.

Inne dochodyosi^ganez tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

1) wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej. -

60 650,14 zl

2) um. zXec i odzielo - 52,80 zl

3) wynajem lokalu mieszkalnego - 7150,00 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadkupojazdow

mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji:

samochod osobowy marki Mercedes A 170 CDI, rok produkcji 2000

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gnifte kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci): BankPKO SA - kredyt hipotecznyna zakup mieszkania -124 270 zl



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Biala Podlaska 28.04.2014r /^ID J
(miejscowosc, data) \^^{podms) I

1Niewlasciwe skreslic.

2Nie dotyczy dzialalnosci wytvvorczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie izakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


