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INFORMACJA 

o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  

złożonych Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna  

przez Radnych Miasta za rok 2017 oraz na zakończenie kadencji 

 

 

Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) przedkładam informację o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych Radnych Miasta Podkowa Leśna VII kadencji złożonych Przewodniczącej Rady 

Miasta za rok 2017 oraz na zakończenie kadencji.  

 

1. Oświadczenia składane za rok 2017 

 

Wszyscy radni złożyli oświadczania w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

Oświadczenia były kompletne. 

Przewodnicząca Rady Miasta dokonała analizy oświadczeń. Nieprawidłowości nie stwierdziła. 

Po jednym egzemplarzu każdego oświadczenia wraz z kopią PIT przekazano do Urzędu 

Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.  

 

Część jawna złożonych oświadczeń została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Podkowa Leśna. 

 

Urząd Skarbowy pismem z dnia 17 października 2018 r. wskazał nieprawidłowości  

w oświadczeniach majątkowych radnych: 

- Małgorzaty Horban - nie wykazano dochodu z osobiście wykonywanej działalności oraz  

nie podano adresów nieruchomości wskazanych w części A.II pkt 2 i 4 oświadczenia, 

- Wojciecha Żółtowskiego – nie wykazano dochodu z bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

(zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych), 

- Katarzyny Tuszyńskiej-Niezgody – wykazane kwoty dochodów są niezgodne z danymi 

będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego. 

Radni zostali wezwani przez Przewodniczącą Rady Miasta do niezwłocznego złożenia 

wyjaśnień. Radna Małgorzata Horban i radny Wojciech Żółtowski złożyli wyjaśnienia. Zostały 

one przekazane do Urzędu Skarbowego i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Radna Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda poprosiła o doprecyzowanie uwag Urzędu 

Skarbowego. Odpowiedź Urzędu jeszcze nie wpłynęła.  

 

2. Oświadczenia składane na zakończenie kadencji 

 

Ostatnie oświadczania majątkowe radni składali na dwa miesiące przed upływem kadencji 

kończącej się 16 listopada 2018 r. 

Radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie, z wyjątkiem radnej Małgorzaty 

Łaskarzewskiej, która złożyła oświadczenie jeden dzień po terminie. Wszystkie oświadczenia 

były kompletne. 



 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta dokonała analizy oświadczeń. Nieprawidłowości nie stwierdziła. 

Po jednym egzemplarzu każdego oświadczenia wraz z kopią PIT przekazano do Urzędu 

Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła analiza oświadczeń 

majątkowych dokonana przez Urząd Skarbowy. 

 

Część jawna złożonych oświadczeń została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Podkowa Leśna.  

 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 
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