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Przewodniczqcy

Rady Miejskiej w świdnicy

W zwiqzku z pismem BRM.0004.19.2015 wyjaśniam:

- w ztożonych przeze mnie oświadczeniach majqtkowych pojawiły się dwie pomyłki;
jedna dotyczyta wysokości posiadanych udziałów w spótce BMS, co wynikało z błędnego
wy|iczenia księgowej, obsługujqcej spółkę, która od i|ości posiadanych przeze mnie
udziałów, ujawnionych w KRS, odjęła 5% udzia|ów mojego męża, a powinna odjqć je od
całości udziałów |ub sprawdzić ilość w księdze udziałów; ten błqd powstał w 20]"0 roku,
gdy składałam oświadczenia jako radna Rady Miejskiej i był powie|any we wszystkich
koIejnych oświadczeniach;

- w oświadczeniach pojawił się także my|ny zapis ,,nie dotyczy,, w rubryce dotyczqcej
udziałów większych niz 70% w spółkach BMs i Bonus; pracownik sporzqdzajqcy moje
oświadczenie posiłkował się moimi wcześniejszymi oświadczeniami, składanymi jako
radna, które majq inny wzór, jak oświadczenia szefa jednostki gminnej (pytanie o ilość
udziałów w tzw. spółkach gminnych), a ja tego błędu nie zauważyłam i został on
powie|ony w dwóch oświadczeniach,

- natychmiast po ujawnieniu zaistniałych błędów dokonałam korekt obu oświadczeń,
które zostaty złożone w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 3 |ipca 2015 roku.

Wyjaśniam ponadto, że od 28 |utego 20].5 nie petnię w spółkach BMs i Bonus żadnych
funkcji, tego bowiem dnia złożyłam rezygnację z funkcji prezesa zarzqdu w obu
podmiotach. W dniu 7 marca 2015 roku przekazałam moje udziaty w obu spółkach
umoWQ darowizny mojemu mężowi. Umowy zostały sporzqdzone w obecności notariusza
i przez niego poświadczone. (Do niniejszego wyjaśnienia dołqczam kopie dokumentów,
poświadczajqcy dokonane przeze mnie czynności.)

W ten sposób dopełniłam wszystkich obowiqzków, wynikajqcych z zapisów ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje
publiczne. .
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