Informacja
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lubniewicach
dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych
na początek kadencji oraz za 2014 rok

Zgodnie z art.24h ust.1 2ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) informuję iż radni zobowiązani byli do
złożenia na ręce Przewodniczego Rady oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014- 2018 w
terminie do 30 grudnia 2014r.- wszyscy Radni złożyli oświadczenia majątkowe na początek kadencji
oraz za rok 2014 w terminie do 30 kwietnia 2015 r. W ustawowym terminie wywiązało się z tego
obowiązku 13 radnych. Jeden radny ze względu na chorobę złożył oświadczenie majątkowe 10
września 2015r. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone na drukach zgodnych ze
wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie
określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminny w dwóch egzemplarzach.
Każde ze złożonych oświadczeń majątkowych zostało podpisane przez składającego.
Oświadczenia majątkowe radnych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) przekazano do Urzędu Skarbowego w Sulęcinie.
Wszystkie oświadczenia majątkowe radnych opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Lubniewice www.lubniewice.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie pismem z dnia 28.09 2015 r poinformował tut. Radę
o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach złożonych na początek kadencji przez
Radnych Wiesława Komar, Macieja Kilinkiewicza,Marię Tymusz, Andrzeja Langowicza.
Nie stwierdzono także nieprawidłowości w oświadczeniach złożonych za rok 2014 przez Radnych
Wiesława Komar i Marię Tymusz.
W stosunku do pozostałych radnych stwierdzone zostały nieprawidłowości, z którymi Radni
szczegółowo zostali zapoznani na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19.10.2015r.
Do najczęściej popełnianych błędów należą:
1. Mało precyzyjne zapisy dotyczące posiadanych nieruchomości, ich adresów położenia,
wartości oraz tytułów prawnych.
2. Brak informacji w związku z jakim zdarzeniem wzięto kredyt, warunki na jakich zasadach
udzielany był kredyt, wysokość rat, okresu spłaty,
3. Brak urzędowych poświadczeń odbioru do zeznania podatkowego złożonego w formie
elektronicznej.
4. Brak wskazań dochodów z tyt. zatrudnienia, z tyt. diet radnego.
5. Błędne wpisywanie kwoty przychodu zamiast dochodu z tytułu wynagradzania za pracę oraz
z działalności wykonywanej osobiście.
6. Nie podawano tytułu prawnego nieruchomości (własność ,współwłasność)
7. Nie wykazano przychodu oraz dochodu z gospodarstwa rolnego.
Zobowiązuję wszystkich składających oświadczenia majątkowe do wyeliminowania stwierdzonych
nieprawowierności przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych. Proszę o dokładne i rzetelne
wypełnienie oświadczeń majątkowych, gdyż w przypadku podejrzenia, że osoba składająca
oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę Urząd Skarbowy może

wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Kontroli Skarbowej w Zielonej Gorze o kontrolę oświadczeń
majątkowych.
Informacja zostanie opublikowana na stronie bip w zakładce „oświadczenia majątkowe”.
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