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Informacja
o analizie oświadczeń majątkowych złożonych
przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym

Działając na podstawie art. 25 c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. póz. 595} do złożenia oświadczeń majątkowych
na dzień 30 kwietnia 2013 r. zobowiązani byli: wicestarosta, członkowie zarządu powiatu,
skarbnik powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające
decyzje administracyjne w imieniu starosty.
1. Informacja dotycząca pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie oraz
pracowników jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego
Zgodnie z art. 25 c ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, oświadczenia majątkowe zostały
złożone wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
za rok poprzedni (PIT).
W terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do złożenia oświadczeń majątkowych według stanu
na dzień 31 grudnia 2012 roku, zobowiązanych było 76 pracowników.
Wszystkie osoby, do których należał ten obowiązek złożyły oświadczenia w terminie.
Jeden egzemplarz wszystkich złożonych oświadczeń majątkowych wraz z PIT-em,
przekazano do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie.
Do Urzędu Skarbowego w Koninie przekazano 75 oświadczeń majątkowych, do Urzędu
Skarbowego w Kole - 1 oświadczenie majątkowe. Zgodnie z przepisami ustawy
o samorządzie powiatowym, urzędy skarbowe również zobowiązane były do dokonania
analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami lub niejasnościami w przekazanych przez
Starostwo Powiatowe w Koninie oświadczeniach majątkowych, Urząd Skarbowy w Koninie
zwrócił się do 5 pracowników o złożenie stosownych wyjaśnień i uzupełnień.
W wyniku weryfikacji i stwierdzonych uchybień, 5 osób złożyło korektę do oświadczenia
majątkowego za 2012 rok.
Urząd Skarbowy w Kole dokonując analizy oświadczenia majątkowego nie stwierdził
nieprawidłowości, które powodowałyby konieczność złożenia wniosku do Urzędu Kontroli
Skarbowej o przeprowadzenie kontroli złożonego oświadczenia majątkowego (pismo
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole Nr AP/072-18/13z dnia 09.10.2013 r.}.
Poza tym w okresie od listopada 2012 roku do października 2013 roku, 4 osoby złożyły
oświadczenia majątkowe w związku ze zmianą warunków zatrudnienia lub rozwiązania
umowy o pracę.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z póżn. zm.) zawarte w oświadczeniach majątkowych
informacje jawne, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Koninie.

2. Informacja dotycząca członków Zarządu Powiatu Konińskiego (na podstawie pisma
Naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu Nr PRZ.0033.33.2013zdnia 11.10.2013 r.).
Wszyscy członkowie Zarządu Powiatu Konińskiego złożyli po dwa egzemplarze
oświadczeń majątkowych wraz z kserokopiami rocznych zeznań podatkowych za 2012 rok
w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia br.
Podczas formalnej weryfikacji nie stwierdzono żadnych braków i uchybień.
Po jednym egzemplarzu oświadczeń majątkowych wraz z kserokopiami rocznych zeznań
podatkowych przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Koninie.
Jeden z członków zarządu złożył wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego dotyczące
wysokości osiągniętego
przychodu
oraz dochodu z
gospodarstwa rolnego,
które również przesłano do Urzędu Skarbowego.
Oświadczenia majątkowe członków zarządu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Informacja
Przewodniczącego Rady Powiatu
z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Konińskiego

za 2012 rok
Zgodnie z art. 25c ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. póz. 595 ze zm.) radni Powiatu Konińskiego zobowiązani byli do złożenia
na moje ręce w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. oświadczenie majątkowe wraz / kopią
swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni
w dwóch egzemplarzach według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.
Stosownie do treści art. 25c ust. 12 powołanej wyżej ustawy przedstawiam Wysokiej Radzie
informacje wynikające z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2012 r.
Z satysfakcją stwierdzam, ze wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń złożyli je
w terminie tj. do 30 kwietnia 2013 r.
Po formalnej weryfikacji oświadczeń majątkowych w jednym przypadku stwierdziłem
brak wypełnienia rubryki w części dot. określenia posiadania bądź nie posiadania mieszkania.
Stosownie do treści art. 25c ust. 3 i 6 ustawy drugie ich egzemplarze wraz
z kserokopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni zostały przesłane
Urzędowi Skarbowemu w Koninie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osób
składających oświadczenia.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po weryfikacji oświadczeń majątkowych pisemnie
(pismo nr AP/072-10/13 z dnia 03 lipca 2013 r.) przekazał informacje o brakach i błędach
formalnych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez 8 radnych. Uchybienia dot.:
-

nie określenia przychodu bądź dochodu z gospodarstwa rolnego,

-

nie określenia przychodu z działalności gospodarczej i wskazania dochodu
w zaniżonej wysokości o odliczone składki,

-

nie wskazania zdarzenia zaciągniętego kredytu,

-

nie wykazania powierzchni działki gruntu,

-

braku nazwy waluty zgromadzonych środków pieniężnych w walucie obcej,
braku wskazania nazwy kredytodawcy.

Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach

majątkowych

zostały poproszone pisemnie o dokonanie wyjaśnień i uzupełnienie złożonego oświadczenia.
W wyniku tych działań radni złożyli stosowne wyjaśnienia.
Zgodnie z obowiązującymi w omawianym zakresie przepisami dane zawarte
w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje
zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 12, póz. 1 198 ze zm.).
Informuj?, że został spełniony obowiązek wynikający z art 25 d ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym dotyczący publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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