Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Wojciechowicach z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych za rok 2019
Stosownie do art. 24h ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U. 2020 r. poz. 713) radni są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego wraz z kopią
swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (formularz PIT) w dwóch
egzemplarzach na ręce Przewodniczącego Rady w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia danego
roku ( według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego).
Zgodnie z art. 31 zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568) –„
osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogli złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.”
Informuję, że do złożenia oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania podatkowego
o osiągniętych dochodach w roku podatkowym (PIT) za rok 2019 zobowiązanych było 14 radnych
Rady Gminy w Wojciechowicach. Ustawowy termin został dotrzymany przez wszystkich radnych.
Mając powyższe na uwadze, iż przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych radni zostali zobowiązani
do zgodnego z prawdą, starannego wypełniania każdej z rubryk, informacje złożone
przewodniczącemu zostały poddane szczegółowej analizie, a w przypadku podejrzenia, iż osoba
składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, tutejszy organ
nadzoru mógł wystąpić do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania tego samorządowca z wnioskiem o kontrolę jego oświadczenia majątkowego. 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”.
Stwierdzam, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Łącznie wpłynęło 14 oświadczeń majątkowych.
Nie występowałem z wnioskiem do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę oświadczeń
majątkowych.
Po jednym egzemplarzu oświadczeń majątkowych radnych wraz z kopią zeznania PIT został
przesłany do Urzędu Skarbowego pismem Nr RG. 0004.2.2020.KS z dnia 08.07.2020 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem z dnia 23 października 2020 r. Znak sprawy:
2607-SKA.4006.28.2020 przesłał niezgodności w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy
w Wojciechowicach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Stwierdzone nieprawidłowości zostaną
sprostowane przez radnych poprzez złożenie stosownych korekt do oświadczeń majątkowych.
Kopie oświadczeń majątkowych zostały przekazane Wójtowi Gminy Wojciechowice celem
opublikowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Wojciechowicach.

