Uchwała Nr XII/69/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 4 grudnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie
oświadczeń majątkowych
Na podstawie art. 24h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
Rada Gminy
uchwala , co następuje:
§1
Przyjąć informację Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń
majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta, stanowiącą załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo
o analizie oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z przepisami art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu
wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Przepis ten zobowiązuje Wójta do dokonania analizy oświadczeń majątkowych
i przedstawienia jej w terminie do dnia 30 października każdego roku
Radzie Gminy.
W dniu 16 października 2003 r. podczas XI sesji Rady Gminy Baruchowo Wójt
Gminy udzielił informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych sekretarza
gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, informacja nie
została przyjęta w formie uchwały, dlatego na dzisiejszą sesję przygotowany
został projekt uchwały.

Załącznik
do Uchwały Nr XII/69/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 4 grudnia 2003r
Informacja Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez:
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Ustawa z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw( Dz. U. Nr. 214 poz. 1806) znowelizowała przepisy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
wprowadzając obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych. Przepis art. 24 h ustawy
stanowi iż radny, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązane do złożenia
oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego od majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową i zawiera informacje o:
1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych
oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, mienia które
podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2. dochodach osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zł.
4. Zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach na jakich zostały udzielone.
Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
w roku podatkowym ( PIT) za rok poprzedni i jego korektę składają w dwóch egzemplarzach:
1. radny- przewodniczącemu rady gminy
2. wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie
3. sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy oraz osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Analizy danych zawarte w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby, którym złożono
oświadczenie majątkowe, jednocześnie przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.
Urząd skarbowy dokonuje również analizy danych zawartych w oświadczeniach.
Podmiot dokonujący analizy oświadczeń jest uprawniony do porównania treści złożonego
oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
w roku podatkowym( PIT). W przypadku podejrzewania, że osoba składająca oświadczenie
majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy
oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej
oświadczenia majątkowego.
Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października
każdego roku przedstawia radzie gminy 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 wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych
oświadczeniach majątkowych.
Oświadczenia majątkowe składa się na formularzach, których wzór określił w drodze
rozporządzenia Prezes Rady Ministrów. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych
są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz
miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępne
do informacji publicznej ( Dz. U Nr. 112 poz. 1198 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr. 214 poz.1806)
osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych, które zostały wybrane , powołane
lub zatrudnione przed dniem wejścia w życie tej ustawy ( czyli przed 1 stycznia 2003r)
składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2003r.
Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
Ogółem złożono 10 oświadczeń majątkowych.
W dniu 28 maja 2003 roku zgodnie z dyspozycją art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie
gminnym, przekazano jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z kopią PIT osób
obowiązanych do ich złożenia, do Urzędu Skarbowego we Włocławku.
Analizując poszczególne części formularzy oświadczeń majątkowych
następujące nieprawidłowości:
-

-

-

stwierdzono

Gąsiorowski Arkadiusz- brak zał. PIT- D do kserokopii zeznania rocznego PIT-37 za
2002r.,
Baranowska Maria nie wypełniła poz. X część A oświadczenia” zobowiązania”, brak zał.
PIT-B i PIT-D do kserokopii zeznania PIT-36 za 2002r., brak wypełnienia w pkt. II 3
dochodu z gosp. rolnego,
Pawlak Teresa do złożonego oświadczenia majątkowego dołączyła kopię zeznania
rocznego PIT-37 za 2002r. jednakże bez załączników PIT-0 i PIT-D, są rozbieżności
pomiędzy dochodami wykazanymi w pkt. VIII oświadczenia a wykazanymi w zeznaniu
podatkowym,
Kepke Wanda w pkt. VIII złożonego oświadczenia nie podała żadnych dochodów wg.
zeznania rocznego za 2002r. osiągnęła dochody ze stosunku pracy oraz z działalności
wykonawczej osobiście, załączona kopia PIT-37 za 2002r. nie zawierała zał. PIT-D,

-

Albińska Danuta do złożonego oświadczenia majątkowego dołączyła kopie zeznania
podatkowego PIT-37 za 2002r. jednakże bez załączników PIT-0, PIT-D, załączona kopia
nie zawiera podpisu małżonków na str. 1,
- Hoffman Andrzej - brak zał. PIT-0 i PIT-D do kserokopii zeznania podatkowego PIT-37
za 2002r. w pkt. VIII oświadczenia nie wykazano żadnych dochodów- wg. zeznania
rocznego za 2002r. osiągnięto dochody ze stosunku pracy,
Majewski Włodzimierz - w pkt. VIII wpisano dochody miesięczne,

Innych błędów w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono.
Do w/w osób zwrócono się o złożenie odpowiednich załączników lub stosownych zeznań
w celu uzupełnienia błędnie wypełnionych oświadczeń majątkowych. Nieprawidłowości
zostały skorygowane.
Podsumowując powyższe należy zaznaczyć, iż oświadczenia majątkowe wg ustalonego
wzoru są składane po raz pierwszy Stąd niezrozumienie treści formularzy oświadczeń, które
są sformułowane dość nieprecyzyjnie. Nadmienić także należy, iż każda z osób składających
oświadczenia majątkowe ponosi pełną odpowiedzialność zadane zawarte stwierdzając to
własnoręcznym podpisem.
Nie należy jednakże domniemywać, że wskazane błędy wynikały z umyślnego działania osób
składających oświadczenia. W załączonych PIT dochody roczne są wykazane, a nie ujęcie
ich w oświadczeniu wynika z niezrozumienia formularza.

