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INFORMACJA 
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  

złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna  
przez Radnych Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji w 2020 roku 

 
 

Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) przedkładam informację o wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych Radnych Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji złożonych w 2020 r., a sporządzonych 
na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 
Ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 przedłużono termin składania rocznych oświadczeń 
majątkowych do 31 maja 2020 r.  
Radna Małgorzata Łaskarzewska złożyła oświadczenie po terminie (10 czerwca br.). Ponadto do 
oświadczenia nie dołączyła rozliczenia rocznego PIT. Wyjaśnienie radnej przekazano do Urzędu 
Skarbowego i opublikowano w BIP wraz z oświadczeniem majątkowym. Radna pisemnie 
zobowiązała się złożyć rozliczenie PIT w lipcu br. Kopia rozliczenia nie została jednak przedłożona 
Przewodniczącemu Rady Miasta.   
Pozostali Radni złożyli oświadczenia terminowo, w dwóch egzemplarzach wraz kopiami PIT.  

 
Przewodniczący Rady Miasta dokonał analizy złożonych mu oświadczeń majątkowych. 
Nieprawidłowości nie stwierdził i po jednym egzemplarzu każdego oświadczenia wraz z kopiami 
zeznań podatkowych przekazał do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.  
 
Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 21 września 2020 r. wskazał 
nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych: 
- Bożeny Majewskiej – w punkcie II wykazano mieszkanie, które na dzień  
31 grudnia 2019 r. nie stanowiło już własności radnej; ponadto dochód z najmu wykazano w 
punkcie II w poz. 4 jako dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, co powinno być wykazane 
w punkcie VIII z innymi dochodami; 
- Karoliny Likhtarovich - w punkcie II nie wykazano działki, na której znajduje się budynek 
mieszkalny o pow. 60 m2; 
- Wojciecha Żółtowskiego - w punkcie X podano wysokość kredytu, a nie stan zadłużenia na dzień 
31 grudnia 2019 r. 
Radni wezwani zostali przez Przewodniczącego Rady Miasta do niezwłocznego złożenia 
wyjaśnień. Złożone wyjaśnienia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego i zamieszczone w 
Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim przekazał, że oświadczenie radnej Małgorzaty 
Łaskarzewskiej jest w trakcie analizy, a informacje o wynikach analizy zostaną przekazane  
w późniejszym terminie. 
 



 
 

Poinformowano ponadto o przekazaniu oświadczenia radnej Dąbrówki Smolny wg właściwości 
miejscowej do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew.  
 
W oświadczeniach pozostałych radnych Urząd Skarbowy w Grodzisku Maz. nie stwierdził 
nieprawidłowości. 
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew nie przekazał jeszcze wyników analizy oświadczenia 
majątkowego radnej Dąbrówki Smolny. 

 
Część jawna wszystkich oświadczeń wraz ze złożonymi przez radnych wyjaśnieniami  
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna. 
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