Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych
Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez radnych Rady Miejskiej w Jaworznie.

I. Oświadczenia majątkowe złożone za 2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co następuje:
1. Wszyscy radni przedłożyli oświadczenia majątkowe z zachowaniem ustawowego terminu. W wyniku
przeprowadzonej analizy wskazani Radni złożyli korekty do oświadczenia majątkowego.
2. Do każdego oświadczenia dołączono niezbędne dokumenty określone w art. 24h ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Radni nie naruszyli zakazów wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych wraz z korektami są jawne i zostały opublikowane
w BIP dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
5. Stosownie do art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe przekazano
do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających
oświadczenia.
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Informacja
dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącego Rady Miasta Jaworzno oraz Prezydenta Miasta Jaworzno
za rok 2020.

W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje:
A. Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miasta:
1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym.
2. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki natury formalnej, które
zostały w trybie roboczym uzupełnione przez zainteresowanego.

B. Odnośnie oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta:
1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym.
2. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Informacja
o oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Jaworzna przez Zastępcę Prezydenta
Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby
zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające
decyzje administracyjne w imieniu prezydenta za rok 2020 oraz w 2021 roku.
W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje:
1. Do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień
31 grudnia 2020 r., zobowiązanych było 157 osób:
1) Zastępca Prezydenta,
2) Sekretarz Miasta,
3) Skarbnik Miasta,
4) osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu prezydenta – 81 osób,
5) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, w tym:
- dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – 28 osób,
- dyrektorzy przedszkoli – 17 osób,
- dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych – 5 osób,
- dyrektorzy i kierownicy pozostałych miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych – 17 osób,
- osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających spółkami gminnymi – 6 osób.
Roczne oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do złożenia ich w terminie ustawowym
tj. do 30 kwietnia br. zostały złożone terminowo. 1 osoba złożyła korektę do części A oświadczenia
majątkowego dotyczącą nazwiska rodowego; 1 osoba złożyła korektę do punktu VIII – Inne dochody
osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu; 1 osoba złożyła korektę do punktu II ppkt.1 – Dom o powierzchni i ppkt.4 – Inne
nieruchomości; 1 osoba złożyła korektę do punktu II ppkt.3 – Gospodarstwo rolne.
Ponadto stosownie do art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/, 20 osób zobowiązanych było do złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu
2020 r. i 2021 r. w związku z:
- nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta – 3 osoby,
- powierzeniem pełnienia funcji dyrektora jednostki – 2 osoby,
- rozwiązaniem stosunku pracy – 6 osób,
- zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora jednostki – 1 osoba,
- awansem na stanowisko dyrektora jednostki – 2 osoby,
- powołaniem na stanowisko dyrektora jednostki – 1 osoba,
- odwołaniem ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta – 1 osoba,
- odwołaniem ze stanowiska dyrektora jednostki – 3 osoby,
- powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta – 1 osoba.
2. Podczas analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono braków natury formalnej.
3. Stosownie do art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenia
majątkowe przekazano do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób
składających oświadczenia.
4. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne i zostały udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Jaworzno, 7 października 2021 r.
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