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INFORMACJA
NA TEMAT ANALIZY ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
RADNYCH POWIATU
ZA 2021 R., WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obliguje m.in.
przewodniczącego rady do przeprowadzania analizy oświadczeń majątkowych oraz przedkładania jej raz do roku
radzie powiatu w terminie do 30 października każdego roku. W informacji winny znaleźć się dane o:
- osobach, które nie złożyły dokumentu lub złożyły je po terminie,
- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach
majątkowych.
Analiza obejmuje dokumenty składane przez radnych do przewodniczącego w terminie do 30 kwietnia
następnego roku (wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego), którymi są oświadczenia majątkowe wraz ze
swoim zeznaniem podatkowym (PIT).
Do oświadczenia majątkowego radny zobowiązany jest dołączyć informację o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność prowadził z wykorzystaniem mienia powiatu,
w którym uzyskał mandat. Natomiast wskazówki dotyczące sposobu wypełniania oświadczeń majątkowych
zawierają przepisy samorządowych ustaw ustrojowych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów oświadczeń majątkowych. Główną zasadą, która winna być stosowana przez radnych przy
wypełnianiu oświadczenia są staranność, rzetelność i zupełność, jak również należy pamiętać o składaniu według
stanu na dzień określony wymogami.
Podczas analizy starano się, aby sprawdzić czy każda z rubryk oświadczenia była wypełniona w sposób
całkowity. Jeżeli któraś z rubryk nie miała zastosowania, w przypadku danej osoby, wówczas wpisywano „nie
dotyczy”. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu uwag i właściwej realizacji obowiązków nałożonych przez ustawodawcę
obowiązków na radnych w okresie sprawozdawczym nie odnotowano nieprawidłowości.
Informuję, że 16 radnych złożyło oświadczenia w ustawowym terminie, natomiast oświadczenie
przewodniczącego rady zostało złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Radni zgodnie z obowiązującymi przepisami
winni byli złożyć oświadczenia majątkowe do dnia 30/04/2022 r. (tegoroczny termin wydłużony do dnia 2 maja 2022
r. ze względu na to, iż dzień 30 kwietnia 2022 r. wypadł w sobotę, czyli dzień wolny od pracy).
Terminy przedłożenia oświadczeń majątkowych oraz ewentualnych korekty przedstawiały się następująco:
Korekty oświadczeń [data
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia
złożenia i jakiego roku dotyczy]
1.
Bławat Aneta
02/05/2022
2.
Dwojak Jacek
19/04/2022
3.
Frejlich Alicja
26/04/2022
4.
Gajek Andrzej
21/04/2022
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5.

Jalowska Małgorzata

28/04/2022

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kasińska Barbara
Kornacka Bożena
Łuba – Mendyk Agnieszka
Majcher Wojciech
Rozszczypała Adam
Słowik Wiesława
Staniek Tomasz
Włodarczyk Bogusław
Wolański Maciej
Wołcerz Zbigniew
Żółtek Kazimierz

25/04/2022
06/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
25/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
26/04/2022
08/04/2022
22/04/2022

14.07.2022 r. za 2021 r.
26.08.2022 r. za 2018 r.
26.08.2022 r. za 2018 r.
26.08.2022 r. za 2019 r.
26.08.2022 r. za 2020 r.
26.09.2022 r. za 2019 r.

Jak wynika z przedstawionej tabeli wszyscy radny wywiązali się z obowiązku prawidłowo, łącznie wpłynęło
16 oświadczeń majątkowych i 6 korekt do poprzednio złożonych dokumentów, do których dołączono:
−
13 rocznych zeznań podatkowych PIT – 37,
−
3 roczne zeznania podatkowe PIT – 36,
−
1 roczne zeznanie podatkowe PIT – 36L.
Ponadto dane dot. wpisanej wysokości diety radnego były każdorazowo sprawdzane we współpracy
z Wydziałem Finansowym. Na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej analizy w dniach: 4.05.2022 r.,
26.08.2022 r., 18.07.2022 r. oraz 26.09.2022 r. należy stwierdzić, iż wszyscy radni zobligowani do ich złożenia
wywiązali się z tego obowiązku należycie. Dokumenty zostały po jednym egzemplarzu przekazane do Urzędu
Skarbowego w Opatowie oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(https://bip.opatow.pl/strona-4653-radni.html). Urzędy Skarbowe mają obowiązek dokonania analizy i porównania
przekazanych oświadczeń o stanie majątkowym oraz kopii zeznań o wysokości osiągniętych dochodowa. Podczas
analizy, jako przewodnicząca rady nie stwierdziłam wystąpienia zapisów w oparciu, o które istniałaby potrzeba
skierowania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o kontrolę oświadczeń. Z analiz rocznych pozostałych
podmiotów wskazanych w ustawie, którzy przedłożyli informacje z tożsamych czynności wynika, że nie zgłaszali
również takowych wniosków.
/-/ Przewodniczący Rady
Bożena Kornacka

- str. 2 -

