
Hrubieszów, dnia 16 października 2020 r. 
 
OR.2124.32.2020.AW 

 

 
Rada Miejska w Hrubieszowie 

 
 

INFORMACJA 
 

1. Podstawa prawna informacji: 

art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. 
zm.). 

2. Przedmiot informacji: 

Informacja o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie; 
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z opisem 

i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach ma-

jątkowych. 

Data przedstawienia Miejskiej Radzie w Hrubieszowie informacji, o której mowa w art. 24 h ust. 12 ustawy  
o samorządzie gminnym w poprzednim roku: 29.10.2019 r.  
 
Informacja obejmuje okres od daty poprzedniej informacji, tj.od 29.10.2019 r. do dnia przedłożenia, tj. do 28.10.2020 r. 

Ad.1) Informacja o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie: 
 
W okresie, którego dotyczy informacja wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych do 

Burmistrza Miasta złożyły oświadczenia.  
Informacje o osobach, które złożyły Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa oświadczenia majątkowe  

w okresie, którego dotyczy informacja zawiera poniższa tabela: 
 

Lp. Dane osoby składającej oświadcze-
nie 

Obowiązek złożenia oświadczenia ma-
jątkowego/ podstawa prawna i faktyczna/ 

ustawowy termin złożenia 

Data złożenia oświadczenia majątkowego 

imię i nazwisko stanowisko/ funk-
cja 

data złożenia 
oświadczenia / 

(wg stanu) 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  

 

Harapiuk 

Barbara 

 

Kierownik Centrum 
Obsługi Przedszkoli 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

03.03.2020 r. 
(wg stanu na dzień 

31.12.2019 r.) 
złożono w terminie 

2.  

 
Janiec 

Jolanta 
Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

22.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 
 

3.  

 

Woźnica  

Marta 
Skarbnik Miasta 

- skarbnik Miasta (art. 24 h ust. 3 pkt 3                   
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-
nym) 
 - ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia(do 31 maja 2020 
r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 
- w związku z objęciem funkcji Skarbnika 
Miasta 
 
 

27.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019) 

wg stanu na dzień 
złożenia 

w ciągu 30 dni od 
dnia objęcia funkcji 

 

złożono w terminie 
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Lp. Dane osoby składającej oświadcze-
nie 

Obowiązek złożenia oświadczenia ma-
jątkowego/ podstawa prawna i faktyczna/ 

ustawowy termin złożenia 

Data złożenia oświadczenia majątkowego 

imię i nazwisko stanowisko/ funk-
cja 

data złożenia 
oświadczenia / 

(wg stanu) 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4.  

 
Wolanin  

Wioletta 

 

Dyrektor  Miejskie-
go Przedszkola nr 3 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

25.05.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

5.  
Kucharska 

Edyta 

 

Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej Nr 1 

-  
- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

28.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

6.  

 

Biront 

Mariusz 

 

Kierownik Miejskiej 
Służby Drogowej 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia, (do 31 maja 2020 
r.) wg stanu na dzień 31 grudnia roku po-

przedniego 

24.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

7.  Jurczyński 

Andrzej 

 

Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej Nr 2 

- w związku z ustaniem pełnienia obowiąz-
ków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2                

w Hrubieszowie 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedniego 

11.05.2020 r. 
  
 

(wg stanu na 
31.12.2019 r.)  

 

złożono w terminie 

8.  

Nikodem 

Bożena 

Pracownik Miej-
skiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

- art. 24 h ust. 1 w związku z cofnięciem 
upoważnienia do wydawania decyzji 

 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

wg stanu na dzień 
uchylenia upoważ-

nienia 
 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

9.  Florek 

Bożena 

 

Dyrektor  Miejskie-
go Przedszkola nr 5 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

22.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

10.  Bogatko  

Halina 

 

Kierownik Środowi-
skowego Domu 
Samopomocy 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedniego) 

25.04.2019 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

11.  
Wojciechow-

ski Paweł 
Zastępca Burmi-

strza 

- Zastępca Burmistrza art. 24 h ust. 3 pkt 3 
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedniego) 

22.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

12.  
Kowalik  

Marta 

 

Pracownik Miej-
skiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

- art. 24 h ust. 1 
w związku z cofnięciem upoważnienia do 
wydawania decyzji 

 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedniego 

wg stanu na dzień 
uchylenia upoważ-

nienia 
 
 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

13.  
Pirogowicz 

Dorota 

 

Dyrektor  Miejskie-
go Przedszkola nr 2 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

24.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 
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Lp. Dane osoby składającej oświadcze-
nie 

Obowiązek złożenia oświadczenia ma-
jątkowego/ podstawa prawna i faktyczna/ 

ustawowy termin złożenia 

Data złożenia oświadczenia majątkowego 

imię i nazwisko stanowisko/ funk-
cja 

data złożenia 
oświadczenia / 

(wg stanu) 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

14.  
Podolak  

Monika 

 

Sekretarz Miasta 

- Sekretarz Miasta (art. 24 h ust. 3 pkt 3 w 
zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia(do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

10.03.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

15.  

Wójcik-

Żybura Edyta 

 

Pracownik Miej-
skiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

- osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu Burmistrza (art. 24 h ust. 3 pkt 3 
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

16.  
Paluch  

Ewelina 

 

Pracownik Miej-
skiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

- art. 24 h ust. 1 
w związku z cofnięciem upoważnienia do 
wydawania decyzji 

 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

wg stanu na dzień 
uchylenia upoważ-

nienia 
 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

17.  
Bocheńska 

Małgorzata 

 

Prezes PGKIM 

kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

04.05.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

18.  
Feliksiak 

Emilia 

 

Dyrektor 
Hrubieszowskiego 

Domu Kultury 

- w związku z ustaniem pełnienia obowiąz-
ków Dyrektora Hrubieszowskiego Domu 

Kultury 
 

29.01.2020 r. złożono w terminie 

19.  
Zin Izabela 

 
Zastępca Kierowni-

ka USC 

- osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu Burmistrza (art. 24 h ust. 3 pkt 3 
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

16.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

20.  
Laskowska 

Jolanta 

 

Zastępca Kierowni-
ka Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

- osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu Burmistrza (art. 24 h ust. 3 pkt 3 
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

29.05.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

21.  

Borna-Musiej 

Bożena 

 

Kierownik USC 

- osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu Burmistrza (art. 24 h ust. 3 pkt 3 
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

23.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

22.  
Nowosad 

Katarzyna 

 

Dyrektor Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 
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Lp. Dane osoby składającej oświadcze-
nie 

Obowiązek złożenia oświadczenia ma-
jątkowego/ podstawa prawna i faktyczna/ 

ustawowy termin złożenia 

Data złożenia oświadczenia majątkowego 

imię i nazwisko stanowisko/ funk-
cja 

data złożenia 
oświadczenia / 

(wg stanu) 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

23.  

Watras Marek 

 

Dyrektor Hrubie-
szowskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekrea-

cji 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

29.05.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

24.  
Szumiata 

Artur 

 

Kierownik Zakładu 
Energetyki Cieplnej 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia(do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

01.06.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

 złożono w terminie 

25.  
Korneluk 

Dariusz 

 

Kierownik Miejskie-
go Ośrodka Pomo-

cy Społecznej 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

29.05.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

26.  
Bednarczuk 

Marzanna 

 

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 3 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 

27.  

Frączek Anna 

Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony 

Środowiska 

- osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu Burmistrza (art. 24 h ust. 3 pkt 3 
w zw. z ust. 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia (do 31 maja 2020 

r.), wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 

30.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono w terminie 
 
 
 

28.  

Temporowicz 

Grażyna  

Dyrektor Hrubie-
szowskiego Domu 

Kultury 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 
o samorządzie gminnym) 
- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia(do 31 maja 2020 
r.),  wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego 
 
- w związku z objęciem funkcji Dyrektora 
Hrubieszowskiego Domu Kultury 

 
27.04.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

 
 
 
 
 
 

w ciągu 30 dni od 
dnia objęcia funkcji 

 
 

złożono w terminie 
 

29. M 

Mróz Marcin 
p. o. Dyrektora 
Szkoły Podstawo-
wej nr 2 

w związku z objęciem funkcji Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 

 
29.05.2020 r. 

 
w ciągu 30 dni od 

dnia objęcia funkcji 
 

 
złożono w terminie 

 
 

30.  

Krawczyk 

Justryna 
Zastępca Kierowni-

ka MOPS 

- kierownik gminnej jednostki organizacyjnej 
(art. 24 h ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym) 
 

- ustawowy termin na złożenie oświadcze-
nia: do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego 

05.06.2020 r. 
(wg stanu na 
31.12.2019 r.) 

złożono po terminie  

31.  
Kuranc  

Halina 
Skarbnik Miasta 

- w związku z ustaniem pełnienia  
obowiązków Skarbnika Miasta 

 
28.01.2020 r. złożono w terminie 
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Na podstawie art. 24i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w/w oświadczenia opublikowano w Biuletynie 

Informacji Publicznej w celu ujawniania jawnych informacji w nich zawartych.   
 

Ad.2.2) Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 
wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. 

–     Jolanta Janiec: 

 w pkt VIII błędnie podała kwotę z tyt. zatrudnienia, nie podała kwoty dochodu z tyt. innych  
źródeł; 

       –     Grażyna Temporowicz: 
 w pkt VIII błędnie podała kwotę z tyt. zatrudnienia, nie podała kwoty dochodu z tyt. innych  

źródeł; 

 brak dołączonego PIT 28 z tyt. najmu lokali; 

 Halina Bogatko: 

 w pkt II.2 nie podała jednostek miary podanych gruntów rolnych; 

      –    Artur Szumiata: 

 w pkt VIII błędnie podał kwotę z tyt. zatrudnienia, nie podał kwoty dochodu z tyt. innych źródeł. 

 

Ad.3) Informacja o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych. 

Do osób wymienionych w ad. 2.2), po otrzymaniu analizy oświadczeń majątkowych z właściwych Urzędów 
Skarbowych, zostaną skierowane pisma w sprawie skorygowania błędów i złożenia stosownych oświadczeń. 

              Burmistrz Miasta 

          /-/ Marta Majewska 
 
 


