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Wójt Gminy Somianka 

Wyjaśnienie 

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem majątkowym z dnia 15.05.201 5r. 

złożonym do Wójta Gminy Somianka wyjaśniam, co następuje: 

• 	 w części A oświadczenia majątkowego pkt. I "Zasoby pieniężne: - środki pieniężne 

zgromadzone w walucie polskiej" wykazałam kwotę 17.66 l ,36zł. Wykazana kwota 

obejmuje stan na dzień zło żenia oświadczenia majątkowego (tj. 15.05.20 l 5r.). 

Kwota oszczędności na dzień uzyskania upoważnienia , czyli na dzień 17.04.2015 r. 

wynosi 18.661,3 6zl. 

• 	 w części A oświadczenia majątkowego pkt VIII "Inne dochody oSIągane Z tytułu 

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot 

uzyskanych z każdego tytułu", wykazałam następujące dochody: z tytułu umowy 

o pracę - 2.724,64 zł; inne źródła - 2.036 ,47zł. Dochody te popadałam wg stanu 

na dzień 31.12.2014r. (wykazane w zeznanIU podatkowym PIT 37). 

Moje dochody osiagnięfe z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej 

lub zajęć wędług stanu na dzień otrzymania upoważnienia tj. 17.04.2015r. 

kształtowały się następująco: z tytułu zatrudnienia - 267,05zł, z tytułu pobranego 

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w ok resie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r., 

wypłaconego przez Ośrodek Pomocy Społeczne j w Zatorach - 1.662,00zł; 

inne źródła - 380,00zl. 

• 	 w części A oświadczenia majątkowego pkt. X "Zobowiązania pieniężne o wartości 

powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, najakich 

zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)", 

wykazałam kwotę kredytu hipotecznego pozostałą do spłaty 91.200,00zł . Podana 

kwota obejmowała stan na dzień złożenia oświadczenia majątkowego tj. 15.05.2015r. 
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Kwota pozostała do spłaty na dz ień otrzymania upoważnienia (]7.04.2015r.) wynosi 

92.200,00zL 

Pozostałe dane wykazane w oświadczeniu majątkowym obejmują stan na dzień 

otrzymania upoważnienia tj . 17.04.2015r. 

Niewłaściwe kwoty podałam w dobrej wierze. Oświadczenie majątkowe składam 

pierwszy raz i nie byłam świadoma popełnianych błędów. 

W związku z powyższym składam pi smo wyjaśniające . 
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