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INFO RMACJA 

Kowiesy, dnia 2009.10.27 

RADA GMINY KOWIESY 

z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez ob owiązanych pracowników i 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy za rok 2008 

Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kowiesy informuje, iż 

obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2008 miały następujące osoby: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 

Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 

Bogusława Kwiatkowska- Kierownik GOPS 

Ewa Pawlak - Kierownik GZO 

Renata Kobus - Kierownik USC 

Aleksandra Gibaszewska - Zastępca Kierownika USC 

Zofia Jakubiak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta 

Anna Gwardyńska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta. 

9. Halina Anna Sikorska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach 

1 O. Maria Cygan - Dyrektor Publ icznego Gimnazjum w Jeruzalu 

11. Joanna Machalowska - Dyrektor Szkoty Podstawowej un. K. Makuszyńskiego w 

Kowiesach. 

Termin złożenia ośv-liadczeń majątkowych uptynął w dniu 30 kwietnia 2009 roku. Wszyscy 

zobowiązani złożyli oświadczenia w terminie. W trakcie analizy oświadczeń, polegającej na 

porównaniu z oświadczeniami z lat ubiegłych oraz z załączonymi oświadczeniami i zeznaniami o 

wysokości osiągniętego dochodu w rolm podatkowym 2008 nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Oświadczenia majątkowe zostały przesiane do właściwych Urzędów Skarbowych w dniu 6 lipca 

2009 roku, które dokonały ich sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej pismem z dnia 5 października 2009 roku 

poinfom1owal, iż w ,vyniku przeprowadzonej analizy w oparciu o dane, będące w posiadaniu 

organu podatkowego, nie stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach złożonych przez panią 

Renatę Kobus oraz pana Andrzeja Józefa Luboińskiego. 



Z analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w 

Skierniewicach w oparciu o dane, będące w posiadaniu organu podatkowego, przesłanej pismem z 

dnia 27 października 2009 roku wynika, iż w oświadczeniach niżej wymienionych osób 

stwierdzono następujące nieprawidłowości : 

1. Pani Joanna Machalowska - w części A.IX. oświadczenia nie ujawniono posiadania samochodu 

Volkswagen Passat TOI, rok produkcj i 2000. 

2. Pan.i Zofia Jakubiak: 

• w części A. I 1.3 istmeJe niezgodność w zakresie powierzchni gruntów rolnych. W 

oświadczeniu wg stanu majątkowego na dzień 3J.12.2007r. wykazano grunty rolne 

położone we wsi Chojnata o powierzchni 4,83 ha, natomiast w oświadczeniu wg stanu n.a 

31.12.2008r. gnmty o powierzchni 4,85 ha. Z informacji będącej w posiadaniu tut. Organu 

wynika, iż w dniu 06.03.2008r. p. Jakubiak przekazała córce darowiznę w postaci 

niezabudowanej \ nieruchomości rolnej o pow. 1255mkw położoną we wsi Chojnata. W 

związku z powyższym w oświadczeniu majątkowym za 2008r. powierzclmia gruntów 

rolnych powinna ulec zmniejszeniu. 

• wątpliwości budzi całkowity brak zasobów pieniężnych na 31. J 2.2008r. ( część 

Al.oświadczenia). 

3. Pani Ewa Pawlak - wątpliwości budzi wykazana w oświadczeniu wartość rynkowa 

nieruchomości wykazanych w części All. I i 3. oświadczenia - zaniżenie. 

4. Pani Halina Sikorska: 

• wątpliwości budzi całkowity brak zasobów pieniężnych na 31.12.2008r. (część AJ. 

• oświadczenia). 

• wątpl iwości budzi wykazana w oświadczeniu wartość rynkowa nieruchomości wykazanej w 

części Al 1.3. oświadczenia (gospodarstwo rolne) - zaniżenie. 

5. Pani Ma.ria Cygan: 

• wątpl iwości budzi całkowity brak zasobów pienir;:żnych na 3 I. l 2.2008r. ( część AJ. 

oświadczenia). 

• wątpliwości budzi vvykazana w oświadczeniu wartość rynkowa nieruchomości wykazanej w 

części Al 1.3. oświadczenia (gospodarstwo rolne) - zaniżenie. 

W oświadczeniach majątkowych złożonych przez: Panią Beatę Heleniak, Panią Teresę Słoma, Panią 

Bóguslawę Kwiatkowską, Panią Aleksandrę Gibaszewską, Panią Annę Gwardyńską 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Wobec powyższego osoby, w których oświadczeniach majątkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego 

stwierdził nieprawidłowości zobowiązane są do złożenia stosownych wyjaśnień. 
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