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O^WIADCZENIE MAJATKOWE na dziert 31.12.2021 r.
kierownika jednostki

organizacyjnej

osoby
wydajMAjjJecyzje administracyjne w imieniu starosty*

■■Vl :
Ktodzko, dnia 02.05.2022 r.

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca o^wiadc^nie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego

wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajdujii w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nie
dotvczv".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegdinych sktadnikdw
majqtkowych, dochoddw I zobowlqzan do majqtku odrqbnego I majqtku objqtego matzenskq wspdinosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Odwiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnodci pienifzne.
6. W czqdci A oswiadczenia zawarte sq infonmacje jawne, w czqsci B zad informacje niejawne dotyczqce

adresu
zamieszkania sktadajqcego odwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Aneta Renata Losiewicz ,
(imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.02.1972 r. w Ktodzku
Dom Wczasdw Dzieci^cych w Dusznikach-Zdroju - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby pe<ni?ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz?dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art.
25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzehskiej wspolnosci maj?tkowej lub
stanowi?ce moj majqtek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne;

— srodki pieni?zne gromadzone w walucie polskiej: 1084,71 PLN (majqtek odr?bny)

— srodki pieni?zne gromadzone w walucie obcej: 6,86 euro (majqtek odr?bny)

— papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY na kwot?: 0,00

II.

1. Dom 0 powierzchni: 157,87 wraz z dzialkq o pow. 478 m^, na ktdrej jest posadowiony,
o IqczneJ wartoSci: 320 000,00 PLN ; tytut prawny; wtasnoSd odr?bna
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:
LOKAL UzYTKOWY wraz z udziatem 3/100 we wspdlnych cz?§ciach budynku 1 dziatce o pow.

921 , na ktdrej jest posadowiony budynek;



powierzchnia: lokalu 44,90 m2, o wartosci: t^cznej 200 000,00 PLN

tytuf prawny: wtasno§6 odr^bna

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow; nie dotyczy
udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgn^iem(§iann) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoice: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terylorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie NIE

— wspolnie z innymi osobami nie
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz?dzam dziatalnosci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie nie dotyczy
— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubi^ym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spdidzielniach: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz?cych dziatalno§(^ gospodarcz?: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi?gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego t;^utu:

Umowa o prac? : przychdd 93 317,45 dochod 89 717,45 (dochody odr?bne)
Przychody z najmu: 13 697,91 dochody 149,94 (dochody odr?bne)
Dieta radnego : 16 908,00 (dochody odr?bne)



IX.

SWadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
samochod osobowy FORD FIESTA ROK PROD. 2017 -wartoSd 30 675,00 (maj^tek odr?bny)

X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci?gni?te kredyty 1 pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci);
1. kredyt hipoteczny na remont domu w Banku Zachodnim WBK z dnia 17.01.2010 r. kwota kredytu
80 000,00 PLN; pozostala do sptaty kwota 51 968,10 PLN (zobowiqzanie wtasne).
2. kredyt konsolidacyjny w Credit Agricole z 28.09. 2021 w wysokosci 67 956,00 PLN; pozostato
do splaty 66 823,4 PLN (zobowiaizanle wtasne);
3. kredyt gotdwkowy Santander Consumer Bank z dnia 26.09.2019 r. kwota kredytu 18 403,55 PLN;
kwota pozostala do sptaty 11 017,39 PLN (zobowi^zanie wtasne),
4. Karta kredytowa PKO BP SA dost?pny limit 35 000,00 PLN, wykorzystanie §rodk6w 35 000,00
PLN (zobowi^zanie wtasne);
5. Pozyczka na cele mieszkaniowe z ZF^S dnia 30.06.2020r. na kwot? 30 000,00 PLN, pozostato do
sptaty 20 625,00 PLN (zobowicizanie wtasne).

CZ^^C B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?sci A (adres):

1. 
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. 

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

mp^v .3
(miejscowosc, data) (podpis)

'Cid

^ Niewtakiwe skreslic.

^ Nie dotyczy dziatalnoki wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzcrczych spotdzieini mieszkaniowych.3




