Uchwała Nr XII/70/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 4 grudnia 2003 roku
w sprawie: przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy
Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych
Gminy Baruchowo
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./
uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się informację Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych
Gminy Baruchowo,
stanowiącą załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego
Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych
przez radnych Gminy Baruchowo

Stosownie do art.24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym radni gminy są zobowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie
majątkowym. Przewodniczący Rady Gminy jako podmiot dokonujący analizy
oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października 2003 roku jest
zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy informacje o:
- osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po
terminie,
- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych, wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły
nieprawidłowe oświadczenia,
- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
W dniu 16 października 2003 r. podczas XI sesji Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo udzielił informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych Gminy Baruchowo, informacja nie została przyjęta
w formie uchwały, dlatego na dzisiejszą sesję przygotowany został projekt
uchwały.

Załącznik
do Uchwały Nr XII/70/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych Gminy Baruchowo.
Przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. z 17 grudnia 2002 roku Nr 214, poz. 1806/
znowelizowały ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w zakresie składania przez radnych oświadczeń majątkowych.
Wprowadzony art. 24 h ustawy nałożył na radnego obowiązek złożenia oświadczenia
o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego radnego
oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Art. 24 h ust.1 pkt 1-4 ustawy
określił jakie informacje winno zwierać oświadczenie. Radny został zobowiązany do
określenia w oświadczeniu majątkowym przynależności poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością
majątkową. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. określiło wzory
formularzy oświadczeń majątkowych /Dz.U. z 27 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 282/.
Radny był zobligowany do złożenia oświadczenie majątkowego do dnia 30 kwietnia 2003
roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku poprzedniego. Oświadczenie majątkowe
wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za
rok poprzedni radni złożyli w dwóch egzemplarzach Przewodniczącemu Rady Gminy, który
dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach.
W dniu 21maja 2003 r. / pismo RG 0150-8/2003 / Przewodniczący Rady Gminy przekazał po
jednym egzemplarzu oświadczeń radnych Urzędowi Skarbowemu we Włocławku. Analizy
danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując
oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym /PIT/ małżonka osoby składającej oświadczenie.
Art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym obliguje Przewodniczącego Rady Gminy do
przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych w terminie do dnia
30 października 2003 r. i przedstawienia Radzie Gminy informacji o:
- osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie,
- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych
oświadczeniach majątkowych.
Zgodnie z art. 24 i. ust.1 ustawy o samorządzie gminnym informacje, które zostały zawarte
w oświadczeniu majątkowym radnych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych zostały udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271/.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo dokonał analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych.
Ogółem złożono 14 oświadczeń majątkowych. Wszyscy radni złożyli oświadczenia
majątkowe w terminie do 30 kwietnia 2003 roku.
Analizując poszczególne części formularzy oświadczeń majątkowych stwierdzono
następujące nieprawidłowości:
- Gospodarowicz Feliks - do złożonego oświadczenia majątkowego nie dołączył kopii
zeznania podatkowego (PIT) za 2002r., w pkt. VIII oświadczenia nie wykazano
wszystkich dochodów( wykazano tylko dochód z PIT- 11) nie wypełniono pkt. II poz. 3
o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
- Koralewski Kazimierz- w pkt. VIII oświadczenia nie wykazano dochodów z informacji
PIT-40 A,
- Maciejewski Wiesław- brak zał. PIT-D do kserokopii zeznania podatkowego,
- Maślanka Bogdan- nie wypełniono poz.” Miejsce zatrudnienia” oświadczenia,
- Sakowski Jarosław- nie wypełniono poz.” Miejsce zatrudnienia” w oświadczeniu, nie
wykazano żadnych dochodów w pkt. VIII oświadczenia- wg. zeznania rocznego
osiągnięto przychód z emerytury/ renty, brak zał. PIT- 0 do kserokopii zeznania
podatkowego( PIT) za 2002r.,
- Tkaczuk Zdzisław- w pkt. VIII złożonego oświadczenia nie wykazano dochodów
z informacji PIT-40 A za 2002 r.,
- Wachulak Anna- brak kserokopii zeznania podatkowego( PIT) za 2002r.,
- Cecylia Bronikowska- w pkt. II poz. 3 nie podano dochodów z gospodarstwa rolnego,
brak kwoty rocznej renty w pkt VIII oświadczenia.
Innych błędów w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o złożenie 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.

