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INFORMACJA 

z dokonanej analizy o świadcze ń  majątkowych   
Radnych  Miasta Podkowy Le śnej za  2011 rok 

 
Na podstawie art.24 h ust.12  ustawy  o  samorządzie  gminnym  

(Dz.U. 01.142.1591  z  dnia  8  maja  1990r.  ze  zm.),  dokonałem  analizy  oświadczeń  
majątkowych  radnych  VI  kadencji,  złoŜonych  za  2011 rok. 

 
I. Informacja  o  osobach,  które  nie  zło Ŝyły  o świadczenia  maj ątkowego   

lub  zło Ŝyły  je  po  terminie : 
 
Wszyscy  radni oświadczenia  majątkowe  złoŜyli  w  ustawowym  terminie   czyli  do  dnia 
30  kwietnia 2012 r.,  wywiązując  się  tym  samym z  obowiązku  wynikającego  z  art. 24 h 
ust. 3 pkt. 1  ustawy  o  samorządzie  gminnym. 
 
II. Nieprawidłowo ści  stwierdzone  w  analizowanych  o świadczeniach 

majątkowych  wraz  z  ich  opisem  i  wskazaniem  osób,  które  zło Ŝyły  
nieprawidłowe  o świadczenia : 

Radny  Zbigniew Bojanowicz:  
w punkcie VIII oświadczenia majątkowego za 2011 rok nie wykazał dochodu z tytułu 
czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych, który wynika  
z informacji wystawionej przez Urząd Miejski w Podkowie Leśnej. 
 
Radny Zbigniew Jachimski  
w punkcie VIII oświadczenia majątkowego za 2011 rok nie wykazał dochodu z tytułu 
czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych, który wynika  
z informacji wystawionej przez Urząd Miejski w Podkowie Leśnej. 

Radny  Adam Krupa  
w punkcie VIII oświadczenia majątkowego za 2011 rok nie wykazał dochodu z tytułu innych 
źródeł wykazanego w zeznaniu podatkowym za 2011 rok. 
 
Radny Jarosław Kubicki  
w punkcie VIII oświadczenia majątkowego za 2011 rok nie wykazał dochodu z tytułu innych 
źródeł wykazanego w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2011 rok oraz  
w części B w/w oświadczenia majątkowego nie podano miejsca połoŜenia nieruchomości 
wymienionej w części A pkt II 4, wpisano adres dla nieruchomości, która nie została 
wymieniona w części A pkt II 1. 
 
Paweł Siedlecki  
w punkcie VIII oświadczenia majątkowego za 2011 rok nie wpisał kwoty uzyskanej diety oraz 
kwoty dochodu wykazanego w innych źródłach w zeznaniu podatkowym za 2011 r. 
 
Alina Stencka  
w punkcie VIII oświadczenia majątkowego za 2011 rok wykazała inną kwotę wynagrodzenia 
brutto z tytułu umowy o pracę niŜ w złoŜonym zeznaniu podatkowym za 2011 r., ponadto nie 
wykazała w złoŜonym zeznaniu podatkowym przychodu z tytułu opodatkowanej diety w 
kwocie: 166,66 zł wykazanej w oświadczeniu majątkowym, w części B pkt 4 oświadczenia 
majątkowego podatniczka wpisała adres nieruchomości, która nie została wpisana w części 
A pkt II 4 tego oświadczenia. 
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III. Działania  podj ęte  w  zwi ązku  z  nieprawidłowo ściami  stwierdzonymi   

w  analizowanych  o świadczeniach  maj ątkowych : 

Najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych radnych dotyczą: 
1. punktu VIII, gdzie radni nie wykazali dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej 

działalności zarobkowej, 
2. braku wpisów o dochodach z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków 

społecznych (dieta radnego), 
3. nie wykazania dochodu z tytułu innych źródeł, a wpisanego w zeznaniu podatkowym  

za 2011 rok, 
4. W części B oświadczenia majątkowego, nie wykazania miejsca połoŜenia nieruchomości, 

która została wymieniona w części A pkt 2. 
 
WyŜej wymienieni radni zostali poinformowani o stwierdzonych nieprawidłowościach  
w oświadczeniach majątkowych, o trybie wyjaśnienia wykazanych wątpliwości  
w Urzędzie Skarbowym oraz o konieczności przedłoŜenia informacji wyjaśniających 
Przewodniczącemu Radny Miasta Podkowy Leśnej. 
 
Oświadczenia majątkowe wszystkich radnych zostały umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Podkowy Leśnej.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


