
 

 

Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016 

 

 

Zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 

podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia Radzie Powiatu informację o: 

1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 

w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Analizy oświadczeń majątkowych dokonuje osoba, którym złożono oświadczenia, w tym 

przypadku Przewodniczący Rady Powiatu oraz urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania. Zgodnie z art. 25c ust. 3-4 cytowanej ustawy radni zobowiązani są do złożenia do 

30 kwietnia 2017 r. dwóch egzemplarzy oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) oraz jego korektą – według stanu na 31 grudnia 

roku poprzedniego. Oświadczenia majątkowe zostały złożone przez wszystkich Radnych Powiatu 

Stalowowolskiego w ustawowym terminie. Dokonano porównania treści analizowanych 

oświadczeń oraz kopii PIT za rok 2016 z treścią tych złożonych uprzednio. Nie stwierdzono, aby 

Radni zataili prawdę lub podali informacje nieprawdziwe. Stwierdzono natomiast uchybienia 

formalne, które nie miały decydującego wpływu na treść złożonego oświadczenia. Radni zostali 

poproszeni o skorygowanie nieprawidłowości oraz poinformowani o zasadach prawidłowego 

wypełniania oświadczeń.  

Najczęstsze uchybienia to: 

 brak przyporządkowania wszystkich wymienionych w oświadczeniu składników 

majątkowych do majątku osobistego lub objętego małżeńską wspólnością ustawową: 

 brak wskazania tytułu prawnego związanego z nieruchomością tj. własność, 

współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste itp., niewystarczające jest 

wskazanie tylko „ wspólność majątkowa małżeńska” 

 brak wskazania powierzchni nieruchomości związanej z odrębną własnością lokali 

mieszkalnych; 

 brak wartości kwotowej w pozycji dotyczącej przychodu i dochodu z gospodarstwa 

rolnego; 

 brak dokładnego określenia zobowiązań powyżej 10 tys. zł wobec kogo zaciągnięto 

zobowiązanie, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości, a w przypadku 

oświadczeń majątkowych składanych do 30 kwietnia każdego roku, dodatkowo jaki jest 

stan zobowiązań na dzień 31 grudnia; 

 brak wskazania adnotacji „ nie dotyczy” w rubrykach, które według osoby zobowiązanej 

nie mają zastosowania; 



 brak wskazania w części B miejsca położenia ( adresów) nieruchomości wymienionych 

w części A pkt II lub błędne ich przyporządkowanie. 

Analizy oświadczeń majątkowych dokonał również Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, którą 

przekazuję do Państwa wiadomości. 
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