
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

dnia 25-04-20)^ -.- .........^
^^ Dubienka, dnia 24.04.2017 r.

Uwaga: "r " (mtejscowośó)

1- nosaokbaaz^:Sośwladcz6nie obow^ana 'est do rodnego z prawdą, starannego , .upetnego wypetnie-
2. ^li poszczególne rubryk, nie .najduj, w RonKrotny. p.ypadku zastosowania, nale.y .p.s.c ^^

\S-S&-?^S.;.>y^S^^SS-SSnt
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6- ^^^S^^^^^^^^^^^^n^ne .o^e a.e-
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpjsany(a), Piotr Łobocki.

urodzony(a) 10.05.1979r. w Chełmie

Dom Dziecka w Dubjence- dyrektor,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

^^^S^^^^^'^1^. ^ ^T^ prowaten^2Btalności.5°-p^,2126LzjF97 49p^^83un^2MPOUrBIN°n2l(^z.^06 r^6z2PO°^CT^^1,998:n^^^
^i^^^^^i^lS^S^^O'S
SS^HS^ Kdl ^s^'^^^^E5 S

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Zasoby pieniężne:

- srodk! ?nlężne 9romadzon9 w walucie W- 16694,45 ^ ^atóeńska wspólność majątkowa
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:

II.

^^l^zab: m^wartos!i:.230tvs'złtytułprawny:akt"otaria^wfasnoś-^a
2. Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wartości: - tytuł prawny: -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: -, powierzchnia: -
o wartości: -

rodzaj zabudowy:-

tytuł prawny: -

Z tego^tytutu osiągnątem(ęłam) w roku utegtym przychód i dochód w wysokości: -
4. Inne nieruchomości:



powierzchnia: oficyna, pow. 40m2

o wartości: 70 tyś. zt

tytuł prawny: akt notarialny- własność odrębna

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyc2y
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnątemtętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście -

- wspólnie z innymi osobami -

Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście -

- wspólnie z innymi osobami -

2 tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -
VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): -

-jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): -
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -
2. W spóMzielniach:

nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): -

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

,'~^



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): -

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: 51288,95 zł- z tytułu zatrudnienia w Domu Dziecka w Dubience. 1072.88 zł- Zakład
owy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Dziecka w Dubience.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): OpelYectra 2005r- ok. 14000 zł- małżeńska wspólość majątkowa.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby sktadającej oświadczenie: 22-100 Chełm, ul. Kilińskiego 46

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
1. 22-100 Chełm, ul. Kilińskiego 46

2. 22-100 Chełm, ul. Kilińskiego 46

3.

4.



p°wyf"losw'adcze"'_e^kładam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi' kara pozbawienia wolności.

Dubienka, dn. 24. 04. 2017r.
(miejscowość, data)

/'c-/./ ^c-tcC^i
(podpis)

Niewłaściwe skreślić.

' sNt^adrSn?^lal"°ści wi'twórczei w rolnictwie w "kresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


