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Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 

o złożonych oświadczeniach majątkowych 

 

1. Podstawa prawna informacji.   

Art. 24h ust. 12 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). 

2. Przedmiot informacji: 

Informacja zawiera dane 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 

majątkowych. 

3. Data przedstawienia Radzie Miejskiej w Hrubieszowie informacji, o której mowa w art. 24h ust. 12 

ustawy o samorządzie gminnym w poprzednim roku: 28.10.2021 r.  

Informacja obejmuje okres od daty poprzedniej informacji, tj. od 28.10.2020 r. do dnia przedłożenia, tj. do 

28.10.2021 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 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej złożyły je w terminie.  

Na podstawie art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenia 

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ujawnienia jawnych informacji w nich zawartych. 

Informacje o osobach, które złożyły oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Miejskiej w okresie, 

którego dotyczy informacja zawiera poniższa tabela. 

Lp. 

Dane osoby składającej 

oświadczenie 
Podstawa prawna  

obowiązku złożenia 

oświadczenia 

majątkowego 

Ustawowy termin 

złożenia 

oświadczenia 

majątkowego 

Data złożenia 

oświadczenia 

majątkowego 

(wg stanu) 

Uwagi 

imię i nazwisko funkcja 

1.  
Wiesław 

Bańka 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

30.04 2021 r. 
25.04.2021 r. 

(wg stanu na 31.12.2020 r.) 
złożono w 

terminie 

2.  
Józef  

Bojarczuk 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

30.04 2021 r. 
25.02.2021 r.  

(wg stanu na 31.12.2020 r.) 
złożono w 

terminie 

3.  

 

Marian 

Cisło 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

 25.03.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

4.  
Artur 

Danilczuk 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

03.03.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

5.  

 

Andrzej 

Guz 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

11.03.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 



2 

 

Lp. 

Dane osoby składającej 

oświadczenie 
Podstawa prawna  

obowiązku złożenia 

oświadczenia 

majątkowego 

Ustawowy termin 

złożenia 

oświadczenia 

majątkowego 

Data złożenia 

oświadczenia 

majątkowego 

(wg stanu) 

Uwagi 

imię i nazwisko funkcja 

6.  
Danuta 

Kowalska 

Radna Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

30.04 2021 r. 
 30.04.2021 r. 

(wg stanu na 31.12.2020 r.) 
złożono w 

terminie 

7.  
Leszek 

Kryszczuk 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

30.04 2021 r. 
 29.04.2021 r. 

(wg stanu na 31.12.2020 r.) 
złożono w 

terminie 

8.  
Zbigniew 

Lebiedowicz 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

 30.04.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

9.  
Czesława 

Nowak 

Radna Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

 30.04.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

10.  
Jan 

Szulakiewicz 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

09.03.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

11.  
Iwona 

Świstowska 

Radna Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

29.04.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

12.  
Leszek 

Tarnawski 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

 25.03.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

13.  
Ryszard 

Wiech 

Radny Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

 27.04.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

14.  
Barbara  

Wierzchowska 

Radna Rady 

Miejskiej 

art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 
30.04 2021 r. 

25.02.2021 r. 

korekta: 27.08.2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) 

złożono w 

terminie 

Ad. 2) Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. 

1. Radny Leszek Kryszczuk: 

- nie określił czy nieruchomości wykazane w punkcie II części A stanowią majątek odrębny czy małżeńską 

wspólność majątkową, 

- nie określił czy składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych wykazany w punkcie IX 

części A stanowi majątek odrębny czy małżeńską wspólność majątkową.  

2. Radna Iwona Świstowska: 

- nie określiła czy środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej wykazane w punkcie I części A stanowią 

majątek odrębny czy małżeńską wspólność majątkową, 

- nie określiła czy nieruchomość wykazana w punkcie II części A stanowi majątek odrębny czy małżeńską 

wspólność majątkową, 

- nie określiła czy składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych wykazany w punkcie IX 

części A stanowi majątek odrębny czy małżeńską wspólność majątkową.  

3. Radny Ryszard Wiech: 

- nie określił czy środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej oraz papiery wartościowe wykazane  

w punkcie I części A stanowią majątek odrębny czy małżeńską wspólność majątkową, 

- nie określił czy nieruchomość wykazana w punkcie II części A stanowi majątek odrębny czy małżeńską 

wspólność majątkową, 
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- nie wykazał kwoty dochodu z działalności wykonywanej osobiście podanej w pozycji 85 zeznania PIT-37.   

4. Radna Barbara Wierzchowska: 

-  nie określiła czy składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych wykazany w punkcie IX 

części A stanowi majątek odrębny czy małżeńską wspólność majątkową. 

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

w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

 Do osób wymienionych w ad. 2) zostaną skierowane pisma w sprawie skorygowania błędów oraz złażenia 

stosownych korekt i wyjaśnień po otrzymaniu wyników analizy oświadczeń majątkowych z właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  /-/ Anna Naja 


