KOREKTA
DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO
radnego gminy
z dnia 02.12.2014 r.
Pawłowice,

Uwaga:
1. Osoba

dnia 21.08.2015 r.

składająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy"
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wypełnienia każdej

2.
3.

wspólnością majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie

o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Oświadczenie

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana

Helena Agnieszka MATERA

dotyczące

Dulniok

( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

Urodzona 21 stycznia 1968 r. w Rybniku
- nie pracuje zawodowo
- radna
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchod~~e w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stano·Niące mój
majątek odFębny:

(-' . .,

II.

1. Dom o powierzchni: 297,5 m2 , o wartości: 400 000,00 zł.
tytuł

prawny:

współwłasność

z

mężem

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2 • o wartości : .................. „
tytuł

prawny : ..................... .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna,

powierzchnia: 1,7630 ha

o wartości: 1OO 000,00 zł.
rodzaj zabudowy: zabudowania gospodarcze, stary budynek mieszkalny w trakcie remontu
o wartości 30 OOO zł. oraz dom z pkt. II. I
tytuł

prawny:

współwłasność

z mężem

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
Przychód: I 200,00 zł. Dochód : 500,00 zł
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia:

o wartości:
tytuł

prawny:

współwłasność

z mężem

wysokości:

