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Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok

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

1372) informuję, że zgodnie

z 2021 r. poz.

z

art. 24h ust.

5 cytowanej

Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień
względem

terminowości, kompletności

i

31

Dz. U.

ustawy osoby zobowiązane do złożenia

oświadczenia o swoim stanie majątkowym, złożyły oświadczenia za 2020 rok wraz
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) w ustawowym terminie,

(t. j.

zeznania

z kopią

tj. do 30 kwietnia 2021

grudnia 2020 roku

poprawności wypełnienia. Wśród

były

o wysokości

roku.

poddane analizie pod

najczęściej

pojawiających

się

uchybień możemy wymienić:

t

brak

określenia

odpowiedniego

przynależności

poszczególnych

składników

majątkowych

(współwłasność małżeńska, majątek własny),
D

niepoprawnie określony tytułu prawny do nieruchomości,

oe

brak podania celu zaciągniętego zobowiązania,

SR

brak UPO do zeznania podatkowego,
brak określenia

z

jakiego tytułu składano oświadczenie.

Wskazane uchybienia

były korygowane w

Następnie w wyniku

przeprowadzonej

oświadczeniach
majątkowego

i

zgodnie

z

momencie składania oświadczenia, przez
analizy

art. 24h ust. 6 przywołanej

tekście

je składające.

stwierdzono nieprawidłowości w

ustawy jeden

egzemplarz

składanych

każdego oświadczenia

przekazano właściwemu urzędowi skarbowemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby

składającej oświadczenie.

W

nie

osoby

wykorzystano krój

pisma

będącego

rekonstrukcja czcionki

używ

Ponadtona bieżąco przyjmowano oświadczenia majątkowe od osób zobowiązanych cytowaną ustawą,
które składały je po raz pierwszy lub od osób

z którymi

nastąpiło rozwiązanie umowy

o

pracę lub cofnięcie

uprawnień do wydawania decyzji.
Jednocześnie informuję, że oświadczenia majątkowe (w tym korekty oświadczeń), zgodnie
ust. 3 ww. ustawy, umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.piekary.pl).

z

art. 24i

