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Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie  

dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych za 2020 rok 

 złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej  

Stosownie do art.  24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. 

z 2021 r. poz. 1372) podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o: 

1. Osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie: 

2. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz 

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: 

3. Działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

Informuję, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie wraz z kopią 

swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. 

Analizy oświadczeń majątkowych radnych dokonałam w dniu 7 maja 2021 roku. 

W toku analizy porównawczej treści złożonych oświadczeń majątkowych radnych z uprzednio 

złożonymi oświadczeniami nie stwierdziłam rażących nieprawidłowości. 

Część jawna oświadczeń majątkowych radnych została umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej w dniu 17 maja 2021.  

Również 17 maja 2021 r. pismem o sygnaturze BR.0043.1.2021 przekazałam oświadczenia 

majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi PIT   Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Poznaniu celem dokonania dalszej ich weryfikacji. 

Pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. zwróciłam się do radnego Waldemara Wiązka o złożenie 

wyjaśnień lub korekty oświadczenia majątkowego w związku z otrzymaną pomocą publiczną, 

która nie została wykazana. 

Ponieważ radny nie złożył korekty ani wyjaśnień pismem z dnia 28 lipca 2021 r. poinformowałam 

o tym fakcie Urząd Skarbowy.  

30 września 2021 r. (data wpływu do Rady Miejskiej 5.10.2021 r) Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Poznaniu przesłał Radzie Miejskiej wyniki analiz oświadczeń majątkowych. 

W oświadczeniach 7 radnych (Eweliny Dudek, Marcina Ługawiaka, Macieja Pateli, Dominika 

Michalaka, Romana Kolankiewicza, Jana Marciniaka i Adama Monikowskiego) stwierdzono 

nieprawidłowości: 

• nieprecyzyjna kwota środków pieniężnych oraz wartość działki, 

• niedokładna wysokość spłacanych zobowiązań,  

• w dwóch przypadkach brak kwot zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. 

• stan pożyczki na dzień składania oświadczenia a nie na dzień 31 grudnia 2020 r.  

• brak nazwy banków, w jakich zaciągnięto zobowiązania, 

• nie wykazano dwóch nieruchomości opisanych w części AII pkt 1. 
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• w dwóch przypadkach brak w części B adresu położenia nieruchomości opisanych w 

części A pkt 1. 

Radni, których te nieprawidłowości dotyczą złożyli wyjaśnienia i sprostowania, które zostaną 

przesłane do Urzędu Skarbowego. 

Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie w ustawowym terminie złożyłam swoje 

oświadczenie majątkowe Wojewodzie Wielkopolskiemu, które zostało następnie przesłane do 

dalszej weryfikacji Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego, który nie stwierdził w nim 

nieprawidłowości. 

 

 

                                                                                                           
 
 

Mosina, 28.10.2021 


