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Dotyczy: informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019  

 

            Zgodnie z art. 24 h pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 poz. 506) podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia 

radzie gminy informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019 według stanu 

na dzień 30 października 2020 r. z opisem zaistniałych nieprawidłowości.  

           Wójt Gminy Łapsze Niżne poddał analizie oświadczenia majątkowe kierowników 

jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje w imieniu wójta, którzy 

złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2019 do końca maja br., z uwagi na wydłużenie                       

o jeden miesiąc terminu, o którym mowa w dotychczas obowiązujących przepisach na mocy 

art. 1 pkt 17 ustawy z dnia   31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o osobach składających 

oświadczenia w trakcie roku z uwagi na objecie funkcji lub udzielnie upoważnień.  

             Złożone do Wójta Gminy oświadczenia majątkowe zostały przesłane do weryfikacji 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Analizy  dwóch oświadczeń majątkowych 

dokonał urząd właściwy co do miejsca zamieszkania tj. Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie.  

             Zaistniałe nieprawidłowości zostały skorygowane adekwatnie do uwag, a polegały na: 

- wpisaniu nieprawidłowej wartości nieruchomości; 

- wykazaniu nieprawidłowej powierzchni nieruchomości; 

- nie podaniu tytułu prawnego nieruchomości lub zgromadzonych środków pieniężnych, 

(zgodnie z uwagami należy do wszystkich pozycji określić przynależność do majątku 

odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową); 

- nie wykazaniu nieruchomości nabytych w ciągu roku 2019; 

- ujawnieniu nieruchomości nabytej w roku bieżącym tj. w 2020 r., który nie podlegał 

weryfikacji. 

             Nadmienię, że pismem z dnia 2.10.2020 r. Małopolski Urząd Wojewódzki                               

w Krakowie poinformował o braku uwag wobec oświadczeń majątkowych Wójta Gminy oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

           Oświadczenia majątkowe podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.  

 


