Rada Miasta
Zduńska Wola

Nasz znak: OA.2124.1.17.2022

Data: 19 października 2022 r.

Dotyczy: informacji z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) przedkładam informację z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2021
oraz w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
(PIT) za rok poprzedni, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., złożyły w terminie wszystkie zobowiązane osoby,
w tym:
1) pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek - 14 osób;
2) dyrektorzy publicznych przedszkoli - 8 osób;
3) dyrektorzy szkół - 9 osób;
4) pracownicy Urzędu Miasta – 21 osób.
Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe
przekazano do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenia urzędów
skarbowych w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Łasku, Łodzi-Górna i Wieluniu.
Oświadczenia majątkowe zostały poddane analizie poprzez dokonanie porównania treści oświadczenia
majątkowego z treścią dołączonych do nich kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
2021 oraz z treścią oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. lub oświadczeń
majątkowych złożonych w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (w przypadku osób składających oświadczenie
majątkowe po raz kolejny). Po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń majątkowych stwierdza się, że najczęściej
pojawiające się nieprawidłowości to m.in.:
1) brak określenia przynależności majątkowej lub tytułu prawnego poszczególnych składników majątku;
2) niewykazanie nieruchomości lub pojazdów mechanicznych, które zostały uwzględnione w poprzednich
oświadczeniach.

Większość nieprawidłowości zostało wyeliminowanych na etapie przyjmowania oświadczeń majątkowych. W
sytuacji, gdy nie było możliwości usunięcia nieprawidłowości lub nieprawidłowości zostały ujawnione po złożeniu
oświadczenia majątkowego, złożono wyjaśnienia lub korekty oświadczeń majątkowych. Dwie osoby przedłożyły
korekty oświadczeń majątkowych, zaś dziewięć osób - wyjaśnienia.
Nie zaistniała konieczność wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę
jakiegokolwiek oświadczenia majątkowego.

W związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji w okresie od dnia 19 października 2021 r.
do dnia 19 października 2022 r. wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe, w tym:
1) pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek – 2 oświadczenia;
2) dyrektorzy publicznych przedszkoli - 6 oświadczeń;
3) dyrektorzy szkół – 6 oświadczeń;
4) pracownicy Urzędu Miasta – 4 oświadczenia.
Trzy oświadczenia majątkowe wpłynęły po terminie.
Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe
przekazano do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenia urzędów
skarbowych w Zduńskiej Woli, Sieradzu i Wieluniu.
Oświadczenia majątkowe zostały poddane analizie poprzez dokonanie porównania treści oświadczenia
majątkowego z treścią poprzedniego oświadczenia majątkowego (w przypadku osób składających oświadczenie
majątkowe po raz kolejny). Po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń majątkowych stwierdza się, że najczęściej
pojawiające się nieprawidłowości to m.in.:
1) brak określenia przynależności majątkowej lub tytułu prawnego poszczególnych składników majątku;
2) niewyszczególnienie wszystkich składników dochodu;
3) podanie niepełnych informacji o zaciągniętych pożyczkach lub kredytach.
Wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane na etapie przyjmowania oświadczeń majątkowych.
Nie zaistniała konieczność wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę
jakiegokolwiek oświadczenia majątkowego.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych, ich korektach oraz wyjaśnieniach zostały podane
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Z poważaniem

