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OR.2124.14.2019 

Radni 
Rady Powiatu w Pultusku 

Informacja nt. analizy oscwiadczen majqtkowych za 2018 rok. 

• 	Uprzejmie informuje Szanownych Radnych, ze art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samormdzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) zwanej 

dalej ustawq, zobowigzuje Staroste do zlo2enia Radzie Powiatu informacji na temat 

analizy o§wiadczen majqtkowych za rok poprzedni, w terminie do 30 paidziernika roku 

nastcpnego. 

Informujc Rade Powiatu w Pultusku do dnia 30 kwietnia 2019r. wszystkie osoby 

zobowigzane do zloZenia o§wiadczen maj4tkovvych, tj.: 

- czlonkowie Zarz4du Powiatu, 

- Sekretarz Powiatu, 

• - Skarbnik Powiatu, 

- dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 

- pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych, ktorzy vvydaj4 decyzjc 

administracyjne w imieniu Starosty, 

- przedstawiciel organu zarmdzaj4cego powiatowq osob4 prawnq. 

zlatvli awiadczenia o stanie maiatkowvm wraz z zeznaniem podatkowvm PIT za rok 

2018. 

Analiza o§wiadczen majqtkowych nie wykazala nieprawidlowoki. 



• 

Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy jeden egzemplarz: o§wiadczenia majqtkowego oraz 

zeznania podatkowego (PIT) za rok 2018 wyZej wymienionych pracownikOw zostaly 

przekazane do Urzedu Skarbowego w Pultusku, natomiast ze wzgledu na miejsce 

zamieszkania trzech pracownikow, o§wiadczenia majqtkowe tych osob zostaly 

przekazane do UrzcdOw Skarbowych: w Ciechanowie, Wyszkowie i Suwalkach. 

0Swiadczenie majqtkowe Starosty Pultuskiego — Przewodniczqcego Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku zgodnie z art. 25c ust. 3 pkt 2 ustawy, w dniu 03.04.2019r. zostalo 

przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu. 

W dniu 27 czerwca 2019r. Wojewoda Mazowiecki po dokonaniu analizy, zwrocil 

kserokopie o§wiadczenia majqtkowego Starosty (bez uwag). 

0Swiadczenia majqtkowe zgodnie z upowaznieniem Nr 13/2019 wydanym przez 

Staroste Pultuskiego w dniu 2 stycznia 2019r., przyjmuje i przechowuje Glowny 

Specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru. 

Zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 25d ust. 3 ustawy, o§wiadczenia 

majqtkowe zostaly opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pultusku. 
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Pultusk,17 wrze§nia 2019r. 

OR.0033.6.2019 

Radni 
Rady Powiatu w Pultusku 

Informacja nt. analizy oscwiadczeh majqtkowych za 2018 rok. 

Uprzejmie informujc Szanownych Radnych, ze art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 

• 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) zwanej 

dalej ustawq, zobowiqzuje Przewodniczqcego Rady do zloZenia Radzie Powiatu 

informacji na temat analizy o§wiadczen majqtkowych za rok poprzedni, w terminie do 

30 paklziernika roku nastcpnego. 

Informujc Radc Powiatu w Pultusku, ze w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. wszyscy 

Radni Rady Powiatu w Pultusku, zlozyli ogwiadczenia o stanie majqtkowym wraz 

z zeznaniem podatkowym PIT za rok 2018. 

Analiza o§wiadczen majqtkowych nie wykazala nieprawidlowoki. 

Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy, jeden egzemplarz: o§wiadczenia majqtkowego oraz 

zeznania podatkowego (PIT) zostaly przekazane Urzcdowi Skarbowemu w Pultusku 

oraz Urzcdowi Skarbowemu w Warszawie — UrsynOw zgodnie z miejscem 

zamieszkania radnych Rady Powiatu w Pultusku. 

0§wiadczenie majqtkowe Przewodnicmcego Rady Powiatu w Pultusku zgodnie 

z art. 25c ust. 3 pkt 2 ustawy, w dniu 24.04.2019r. zostalo przekazane Wojewodzie 

Mazowieckiemu. 

Wojewoda Mazowiecki po dokonaniu jego analizy w dniu 27 czerwca 2019r. zwrocil 

kserokopie o§Wiadczenia Przewodniczqcego (bez uwag). 
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0§wiadczenia majqtkowe zgodnie z upowaZnieniem Nr 13/2019 wydanym przez 

Staroste Pultuskiego w dniu 2 stycznia 2019r., przyjmuje i przechowuje GlOwny 

Specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru. 

Zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 25d ust. 3 ustawy, oSwiadczenia 

majqtkowe zostaly opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pultusku. 
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