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Rada Gminy Stanisławów 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

ZŁOŻONYCH WÓJTOWI GMINY W 2020 ROKU 

Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) przedstawiam informacje o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz 

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

Ad. 1 – Informacja o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je 

po terminie. 

Zgodnie z art. 24h ww. ustawy oraz z art. 31 zza ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegól-

nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1747 ze zm.) zobowiązane do złożenia do wójta oświadczenia o swoim stanie majątkowym 

są następujące osoby: zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek 

organizacyjnych gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. 

Zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych do 31 maja br. za 2019 rok było 15 osób. 

Wszystkie osoby spełniły ten obowiązek w ustawowym terminie. 

 

Ad. 2 – Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadcze-

niach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe 

oświadczenia. 

 



Analizy oświadczeń majątkowych dokonano wg następujących kryteriów: 

 terminowość, 

 kompletność, 

 ujawnienie dochodów, 

 staranność w wypełnieniu oświadczenia majątkowego. 

W oświadczeniach majątkowych  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Ad. 3 – Informacja o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Nie wzywano osób do uzupełnienia oświadczeń majątkowych, gdyż nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

Po jednym egzemplarzu oświadczenia wraz z kopią zeznania podatkowego PIT za 2019 r. celem 

ich analizy przekazano do właściwych urzędów skarbowych. 

Urzędy skarbowe przekazują informację z analizy oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24h 

ust. 12 przytoczonej wyżej ustawy do dnia 30 października każdego roku. Ponadto, zgodnie  

z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jawne informacje zawarte w oświadczeniach 

majątkowych zostały udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Stanisławów. 

Pismem z dnia 16 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 21 październik  

2020 r.) Urząd Skarbowy przekazał informację z dokonanej analizy w wyniku której nie 

stwierdzono  nieprawidłowości.  

 


