
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE f '</ -12- 20H

wjto:.zast_ęl:'cy wójta' sekretarza gmi"y> skarbnika gminy, kierownika jJdSaa!fc&§iyfflizacvm^...
gminy, osoby zarządzające,- i członka organu zarządzającego gminnąos^pr^rZZ^"""

decyzje administracyjne w imieniu wójta (I1'

Starostwo Powiatowe w Chełmie
BIURO RADY POWIATU

Wpłynęło nn;-

REJOWIEC
(miejscowość)

10-12-2014
(dnia)

UWAGA:
l. k°as^ szlduabT oświadczenie obo^^najest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
\ ^lpo^zego"'"e.':ubr,yk'-"le znąidują w konkretay.m Przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3' ^^t!:d^^^eo^'^^^li^^^s:::S^^'^^dotyczy"

^jS.ch'dochodow'zobowiąza"do maJ1tku odr^neg0 . "ajątku objętego0 maiżenskTwspTlrością
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' WJ;z"ęśc,iA".°ś.wladczenia zawarte.s-l informacje jawne, wczęści'B"zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości''

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a)

CZĘŚĆ A

DOROTA ŁOSIEWICZ TARKO

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

01-02-1966 w REJOWCU FABRYCZNYM

GMINNY OŚRODEK KULTURY W REJOWCU - DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

p^zapoznaniu s,ę z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
prT °soby pełniące funkcje pub'iczne (DZ- ".N''m-vm- 679-z ms '.Nr '13. Poz. 715 i Nr 162, poz~l126, z
1999"r'Nr 49'.poz'483-z 200°r-  26'poz' 306 oraz z2002 r- '13- poz- 984 . Nr 2'4, P°z. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z2002 r. Nr 23,póz. 220, Nr
62, póz.558, Nr 113,póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr214, póz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam', ze
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowi.ice mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery wartościowe: NIE DOTYCZY

.. na kwotę: ..



II.
l. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 400 OOOZŁ tytuł prawny: MAŁŻEŃSKA

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
2. Mieszkanie o powierzchni: ---ml, o wartości:---- tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: Vi 2,25 HA -

WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z SIOSTRĄ
o wartości: 100 OOOZŁ rodzaj zabudowy: ZAGRODOWA: DOM, OBORA, STODOŁA - Vz
- WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z SIOSTRĄ
tytuł prawny: DAROWIZNA - MAJĄTEK ODRĘBNY
Z tego tytułu osiągnąiem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: O

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: A)DZIAŁKA - 903M2;

B)DZIAŁKA-4300M2;
C)DZIAŁKA - 3000M2
o wartości: A) 33 OOOZŁ;

B) 15 OOOZŁ;
C) 10 OOOZŁ;
tytuł prawny: A)MAŁZEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA;
B)MAŁZEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA;
C) DAROWIZNA - MAJĄTEK ODRĘBNY

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY



VI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą121 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY

osobiście ..

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąiem(ę}am) 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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

2. W spółdzielniach:
NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej L~IJ (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) 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 osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY - 27 900,61ZŁ
ŚWIADCZENIE ZUS - 9828,90ZŁ
INNE ŹRÓDŁA - 1324ZŁ

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazd
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
HONDA CRV 2003

MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

ów

w

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 zjakim zdarzeniem,
jakiej wysokości):

BANK PKO BP 1/0 W CHEŁMIE

KREDYT HIPOTECZNY NA ZAKUP MIESZKANIA - DO 2017 ROKU - 50 OOOZŁ
MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA


