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       Rada Gminy Stanisławów 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

ZŁOŻONYCH PRZEWODNICZĄCEMU RADY GMINY W 2020 ROKU 

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

gminnym (t.j. 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. 31zza ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

(Dz.U. z 2020 r. poz.1493 ze zm.) zobowiązani do złożenia do przewodniczącego rady 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym są radni gminy. Dwóch Radnych do dnia 31 maja 

2020 r. nie spełniło tego obowiązku w ustawowym terminie. Do dnia 24 czerwca 2020 r. 

złożono wszystkie wymagane oświadczenia majątkowe.  

 

Ad. 2 – Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych 

oświadczeniach 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. 

U dziewięciu Radnych: brak PIT-u, 

U czterech Radnych: błędny zapis w kwocie diety, 

U jednego Radnego: brak diety, 

U jednego Radnego: brak parafek na oświadczeniu, 

U jednego Radnego: brak wpisania dochodów, 



U jednego Radnego: brak kwot w oświadczeniu, brak miejscowości i daty wypełnienia 

oświadczenia majątkowego. 

 

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

stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Osoby, które złożyły oświadczenia majątkowe z uchybieniami, zostały poproszone o złożenie 

wyjaśnień poprzez wezwania telefoniczne. Pięciu Radnych dokonało poprawy oświadczeń 

majątkowych.  

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

ich analizy przekazano do właściwych urzędów skarbowych. Oświadczenia majątkowe  

czterech Radnych zostały przesłane do Urzędu Skarbowego bez zeznania podatkowego PIT za 

2019 rok z uwagi na ich niedoręczenie. 

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.  

Pismami z dnia 12 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 12 października  

2020 r.) oraz z dnia 16 października 2020 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy 21 października 

2020 r.) Urzędy Skarbowe przekazały informację z dokonanej analizy w której stwierdzono: 

U dwóch Radnych - w pkt VIII nie wskazano kwoty dochodów z tytułu pełnienia funkcji 

radnego (dieta radnego) 

U jednego Radnego – w pkt X nie podano wysokości kredytu hipotecznego wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. 

U jednego Radnego: 

-  w części A oświadczenia majątkowego nie wykazano miejsca zatrudnienia oraz pełnionego 

stanowiska/ sprawowanej funkcji, 

-  nie określono czy zasoby pieniężne zgromadzone w walucie polskiej i obcej stanowią majątek 

odrębny czy wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej, 

- nie określono czy pojazd wykazany w pkt IX stanowi majątek odrębny czy wchodzi w skład 

małżeńskiej wspólności majątkowej, 

- nie określono czy kredyt stanowi majątek odrębny czy wchodzi w skład małżeńskiej 

wspólności majątkowej, oraz na jaki cel go przeznaczono pkt X, 

- nie określono rodzaju zabudowy oraz wartości nieruchomości wykazanej w pkt II poz. 3, 

- nie określono z jakiego tytułu uzyskano dochód pkt VIII, 

- kwota dochodu wykazana w pkt VIII nie jest tożsama z kwotą wg PIT-37/2019. 


