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Informacja Wójta Gminy 

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, 

sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 

za rok 2020 

 
                                                                         Panie Przewodniczący  

                                                            Wysoka Rado 

                  
          Stosownie do przepisów art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                     

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) – przedstawiam Państwu informację                

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. 
 

Przedmiotowa informacja dotyczy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, 

sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób 

wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. 
 

W myśl powyższej ustawy oświadczenia majątkowe osób obowiązanych do ich złożenia 

składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego.   
 
 

Oświadczenia majątkowe za rok 2020 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego 

złożyło 19 osób. 
 

Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia rocznego oświadczenia majątkowego dokonały 

powyższego w ustawowym terminie.  W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdziłem 

nieprawidłowości w złożonych  oświadczeniach majątkowych.  
 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym osoby, którym złożono 

oświadczenia majątkowe mają obowiązek przekazania jednego egzemplarza urzędowi 

skarbowemu, celem poddania dokumentów stosownej analizie. 
 

Realizując powyższy obowiązek przekazałem po jednym egzemplarzu oświadczeń 

majątkowych do urzędów skarbowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 

składającego.  
 

Zgodnie z obowiązującymi w omawianym zakresie przepisami dane zawarte                                       

w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania  

składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje 

zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane  w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

W myśl powyższego, oświadczenia majątkowe zostały udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.  
 

Ponadto informuję, że własne oświadczenia majątkowe, zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 

przekazałem w ustawowym terminie Wojewodzie Śląskiemu.  

 

Niezależnie o powyższego, w roku bieżącym wpłynęły również oświadczenia majątkowe                            

od 2 osób z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę.  

Oświadczenia zostały złożone w terminie, tj. w dniu rozwiązania umowy o pracę. W wyniku 

ich analizy nie stwierdziłem nieprawidłowości. 
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Powyższe oświadczenia zostały przekazane po jednym egzemplarzu urzędowi skarbowemu 

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania oraz umieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. 

 

 

 

                                                                                                             WÓJT GMINY 

 

                                                                                                          mgr Tomasz Osiński  


