
Bukowsko, dnia 14 grudnia 2021r. 

 

 

Rada Gminy Bukowsko 

 

Informacja Wójta 

z analizy oświadczeń majątkowych 

 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) przedstawiam informację o: 

1. Osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

2. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3. Działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi  

w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

 

Zgodnie z art. 24 h ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do dnia 30 

kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oświadczenia majątkowe 

złożyło 8 osób. Ponadto w dniu 05.05.2021r. oświadczenie majątkowe złożyła 1 osoba  

w związku z objęciem nowego stanowiska pracy oraz w dniu 30.07.2021r. oświadczenie 

złożyła kolejna osoba w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy. Łącznie 10 osób złożyło oświadczenia majątkowe w 2021r. Wszystkie 

oświadczenia zostały złożone w terminie.  

Oświadczenia majątkowe złożono w dwóch egzemplarzach z których jeden przekazano 

urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie majątkowe. 

Porównano treść analizowanych oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznania  

o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych 

oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości 

osiągniętego dochodu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 

Kopie jawnej części oświadczeń majątkowych (część A) umieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Po udostępnieniu treści oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, nie 

wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz, świadczące o zatajeniu lub podaniu nieprawdziwych danych 

w oświadczeniach. 

W dniu 25.10.2021 r. r wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych sporządzona przez Urząd 

Skarbowy w Sanoku, która wykazała nieprawidłowości  w przypadku 10 oświadczeń. Główne 

uwagi jakie wniósł Urząd Skarbowy to błędnie określone lub brak określenia przynależności 



majątkowej niektórych składowych majątku, błędnie podane powierzchnie działek lub brak 

powierzchni, brak uszczegółowienia dochodów z poszczególnych źródeł. Osoby u których 

stwierdzono nieprawidłowości zostały o nich pisemnie poinformowane. 

Niniejsza informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

„oświadczenia majątkowe”. 


