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W związku z otrzymanym pismem dotyczącym złożenia przeze mnie
wyjaśnienia w zakresie uchybień w oświadczeniu majątkowym z dnia 1 grudnia 2014
roku wyjaśniam, co następuje:

Podane przeze mnie dane dotyczące składników majątkowych należą do małżeńskiej
wspólności majątkowej i tak

1. część A pkt. :

- I : zasoby pieniężne zgromadzone w walucie poleskiej w wysokości 15.000 zł
- małżeńska wspólność majątkowa ( w pozostałym zakresie - "nie

dotyczy"),

- II:
1: dom o powierzchni 140 m 2, o wartości 200 000 zł - małżeńska wspólność
majątkowa,
3: gospodarstvvo rolne: rodzaj gospodarstvva - działka rnieszk o pow. 0,14 ha,

rolna o pow. 0,21 ha
o wartości 7 000 zł, rodzaj zabudowy vvolnostojący dom
stanowią małżeńską wspólność majątkowa,

4: inne nieruchomości: garaż 15 m2 o wartości 5.000 zł małżeńska wspólność
majątkowa

( w pozostałym zakresie ~., pkt. 2 "nie dotyczy".



VIII

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Moje osobiste dochody za okres od 1.01.2014 do 1.12.2014
Emerytura 21 768,12 zł
Dieta radnej 14 205,34 zł
Razem 35 973,46 zł

IX
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych ( w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)
Samochód osobowy "MAZDA" 2000 trok produkcji wartość 11.000 zł
małżeńska wspólność majątkowa.

Pragnę dodatkowo wyjaśnić, iż powstale nieścisłości
wynikły z oczywistych pomyłek pisarskich.

Mając powyższe na względzie wyrażam nadzieję, że moje
wyjaśnienia zostaną uwzględnione i przyjęte przez Panią Wojewodę.
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