Rada Miasta
Zduńska Wola

Nasz znak: RM.0043.11. 2022

Data: 27 października 2022 r.

Dotyczy: informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Zduńska Wola za rok 2021.

Zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oświadczenia majątkowe według stanu na dzień
31 grudnia 2021 r. wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2021,
w terminie do 30 kwietnia 2022 r., złożyło na moje ręce 20 radnych.
Radni składając oświadczenia majątkowe wypełnili je prawidłowo i rzetelnie, drobne
nieprawidłowości wyeliminowano na etapie ich przyjmowania. W żadnym przypadku nie stwierdzono
takich braków czy nieprawidłowości, które wymagałyby złożenia przez radnych korekt do oświadczeń
majątkowych.
Na prośbę Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli radni złożyli dodatkowe wyjaśnienia do swoich
oświadczeń majątkowych, które dotyczyły uzupełnienia informacji w zakresie:
1) posiadanych składników mienia ruchomego;
2) tytułu prawnego samochodu;
3) wysokości osiągniętego dochodu;
4) posiadanych nieruchomości;
5) powierzchni nieruchomości;
6) adresu zamieszkania;
7) spółek handlowych.
Oświadczenia majątkowe poddano analizie, która polegała na porównaniu ich treści z treścią
załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2021, a także z treścią
oświadczeń składanych w roku ubiegłym. W żadnym przypadku nie zaistniała konieczność zwrócenia
się z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Należy stwierdzić, iż oświadczenia majątkowe zostały sporządzone starannie, tj. zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na odpowiednich formularzach, w dwóch
kompletnych egzemplarzach.
Zgodnie z art. 24h ust. 6 ww. ustawy pismem z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: RM.0043.4.2022
oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli.
Pismem z dnia 10 października 2022 r., znak: UNP:1025-22-020521 Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Zduńskiej Woli poinformował, że analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta
za 2021 r. nie wykazała nieprawidłowości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola zgodnie z art. 24i ust. 1 ww. ustawy. Nie wpłynęły
żadne uwagi z zewnątrz świadczące o zatajeniu lub podaniu nieprawdziwych danych w oświadczeniach
majątkowych.

Z poważaniem

