Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Dąbska; Gmina Stegna
dnia 30 października 2020 r.

Stegna, dnia 29.10.2020 r.

ORG-RG.2124.6.2020
Informacja
Wójta Gminy Stegna
dotycząca złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok
Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) przedkładam informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych:
1. Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31.12.2019 r., w ustawowym terminie zgodnie z art. 24h
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym złożyły wszystkie zobowiązane do tego osoby.
Oświadczenia zostały przekazane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Oświadczenia majątkowe zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym , tj. w terminie 30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia oraz w dniu odwołania lub rozwiązania
umowy o pracę złożyły wszystkie zobowiązane do tego osoby.
Oświadczenia zostały przekazane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej.
3. Podczas przeprowadzania analizy oświadczeń majątkowych sprawdzono terminowość ich złożenia oraz
staranność i kompletność wypełnienia. Ponadto w oświadczeniach złożonych na podstawie art. 24h ust. 1 usg
porównano treść złożonych oświadczeń i załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych.
4. Analiza w/w oświadczeń majątkowych dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku
stanowi załącznik do niniejszej informacji.
5. Analizy danych zawartych w moim oświadczeniu majątkowym dokonał Wojewoda Pomorski.
6. Przeprowadzona analiza danych zawartych
nie wymagała skierowania wniosku o kontrolę.
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Malbork, dnia 02 października 2020 r.
NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W MALBORKU
2214-SKA-1.4020.7.2020
BA 88509/2020
wy

Wójt Gminy Stegna
ul. Gdańska 34
82 – 103 Stegna

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku, działając na podstawie art. 24h ust.7 i 12
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713),
po dokonaniu analizy przekazanych pismem nr ORG-RG.2124.2.2020 z dnia 02.07.2020 r. (data
wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 10.07.2020 r.) oświadczeń majątkowych informuje
o stwierdzonych w nich nieprawidłowościach lub wątpliwościach:
1. Cichosz Renata:
- złożono kserokopię oświadczenia majątkowego.
2. Charkiewicz Ewelina:
- pkt. VIII – nie wykazano dochodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu osobowego
Ford Fokus rok produkcji 2005,
- podano adres zamieszkania inny niż zgłoszony w tut. Urzędzie.
3. Parżątka -Lipińska Edyta:
- pkt. II.1 w oświadczeniu za 2018r wskazano powierzchnię domu 70m2 a w
oświadczeniu za 2019r wskazano 60m2.
4. Różycki Dariusz:
- pkt. VIII nie wykazano dochodów, nie wykazano dochodu wynikającego z umowy o
podziała majątku wspólnego dokonanego akt not. Nr 516/2019 z dnia 30.01.2019r
- pkt. X – nie wykazano kredytu na zakup mieszkania,
- podano adres zamieszkania inny niż zgłoszony do tut. Urzędu,
- do oświadczenia majątkowego nie dołączono kserokopii zeznania podatkowego,
za 2019r.
5. Niedźwiecki Łukasz:
- pkt. VIII – wykazano przychód a winien być wykazany dochód.
6. Ostrowska Joanna:
- pkt. X – wykazana kwota zobowiązania nie uległa zmianie w stosunku do roku
poprzedniego (oświadczenie powinno zawierać wysokość zobowiązania wg stanu na
dzień 31.12.2019r.)
7. Suchewicz Ewa:
- do oświadczenia nie załączono kopii zeznania PIT-37
RODO – klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej www.pomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych
Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych.
www.pomorskie.kas.gov.pl
ul. Kopernika 10, 82-200 Malbork | tel.: +55 270 22 22 | fax: +55 270 22 44
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8. Szwaczka Małgorzata:
- pkt. VIII - wykazano przychód a winien być wykazany dochód.
9. Witkowska Dorota:
- pkt. VIII – nie wykazano dochodu z innych źródeł.

Natomiast w oświadczeniach
nieprawidłowości nie stwierdzono.

majątkowych

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Skotarek
55 270-22-98

złożonych

Elektroniczni
e podpisany
przez Anna
Jadwiga
Oracz
Data:
2020.10.02
13:47:00
+02'00'

przez

pozostałe

osoby

N A C Z E L N I K
Urzędu Skarbowego w Malborku
Anna Oracz
(dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Otrzymują;
1. adresat – za pośrednictwem platformy e-PUAP
2. aa
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art 25 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/
WE);
Wydruk tego dokumentu, na podstawie art 144b ustawy Ordynacja podatkowa nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zgodnie z art. 144b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wydruk
stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
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