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Informacja Starosty Slubickiego
o zlo2onych o6wiadczeniach majetkowych

Zgodnie z art. 25c ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2Q16 t., poz. 814 z p62n. zm.) do zlo2enia o5wiadczei
o swoim stanie majqtkowym staroscie zobowiqzani sq:
wicestarosta, czlonek zarzqdu powiatu, sekretarz powiatu,
skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
osoba zarzqdzajqca i czlonek organu zarzqdzajqcego powiatowq
osobq prawnq oraz osoba wydajqca decyzje administracyjne
w imieniu starosty. Pierusze oSwiadczenie majqtkowe osoby
te skladajq w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powolania
na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Kolejne oSwiadczenia
majqtkowe sq skladane co roku do dnia 30 kwietnia,
wedlug stanu na dziei 31 grudnia roku poprzedniego,
wraz zkopiqzeznania o wysokoSci osiqgnigtego dochodu w roku
podatkowym oraz jego korektq. Ww. osoby zobowiqzane sq
ponadto do zlo2enia oswiadczei majqtkowych w dniu odwolania
ze stanowiska lub rozwiqzania umowy o pracq.

Ponadto do zlo2enia o6wiadczenia o stanie majqtkowym
staro6cie zobowiqzani sq panstwowi powiatowi inspektorzy
sanitarni i ich zastgpcy - na podstawie art. 13 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity - Dz. U. z 2O15 r., poz. 1412 z p62n. zm.).
OSwiadczenia te skladane sq przed objqciem stanowiska,
a nastgpnie co roku do dnia 31 marca, wedlug stanu na dzien
31 grudnia roku poprzedniego, a tak2e w dniu opuszczenia
stanowiska.

W 2015 roku na podstawie powyzszych przepisow 41 os6b
bylo zobowiqzanych do zloZenia - w terminie do 30 kwietnia -
o6wiadczeh majqtkowych za 2015 rok - wszystkie zlo2yly
o6wiadczenia w ustawowym terminie.

Ponadto 4 osoby byty zobowiqzane do zlo2enia
o6wiadczenia w zwiqzku z zakoficzeniem pelnienia funkcji
oraz rozwiqzanie m stosunku pracy.



Jedna osoba zlo2yla je w ustawowym terminie, druga
po uplywie terminu, natomiast dwie - z powodu niezlozenia
oSwiadczenia - zostaly wezwane do jego uzupelnienia
w wyznaczonym terminie. Jedna z tych os6b zlo2yla
juZ o6wiadczenie, a druga powinna je zlo2ye, w ciqgu 14 dni
od daty otrzymania wezwania.
Jedna osoba zobowiqzana byla do zlo|enia o6wiadczenia
w zwiqzku z rezygnaqq z pelnienia funkcji czlonka Zarzqdu
Powiatu, jedna osoba - w zwiqzku z wyborem do pelnienia
tej funkcji oraz jedna osoba - w zvtiqzku z powierzeniem jej
pelnienia obowiqzk6w kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu. O6wiadczenia zostaly zlozone w terminie.

Wszystkie o6wiadczenia majqtkowe, zgodnie z arl. 25 c
ust. 6 ww. ustawy o samorzqdzie powiatowym, zostaly
przekazane urzgdom skarbowym wlaSciwym ze wzglgdu
na miejsce zamieszkania os6b skladajqcych o6wiadczenia.

W wyniku analizy danych zawartych w o6wiadczeniach
majqtkowych stwierdzilem nastgpujqce nieprawidlowo5ci
o charakterze formalnym i merytorycznym:

Brak wskazania nazwiska rodowego.
Brak oznaczenia funkcji, z racji kt6rej skladane jest
o6wiadczenie majqtkowe.
Podawanie przychodu zamiast dochodu.
Brak wskazania 2r6del dochodu.
Brak okre6lenia przynale2no6ci poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku
odrgbnego i majqtku objgtego mal2eriskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.

6. Brak okreSlenia warunk6w zaciqgnigcia zobowi1zah
pieni92nych.

7. *ak miejsc polozenia nieruchomo6ci lub wpisywanie ich
w niewlaSciwych pozycjach.

Po dokonaniu analizy zlo2onych o6wiadczei majqtkowych
nie stwierdzilem zaistnienia okoliczno6ci mogqcych stanowic
podstawg wystqpienia do dyrektora urzgdu kontroli skarbowej
z wnioskiem o kontrolg tych o6wiadczeri.
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