
Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

Sępólno Kraj. dnia 27.10. 2020r. 

Informacja 

Na podstawie art. 25 c ust. 12 w związku z art. 25 c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 

Przewodniczący Rady Powiatu dokonuje w ustawowym terminie analizy oświadczeń 

majątkowych radnych Rady Powiatu. Informacje zawarte w oświadczeniach są jawne, 

z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o 

miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach 

majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Sępólnie Kraj., o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z póżn. zm.) 

1. Informuję, że wszyscy Radni Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. złożyli w dwóch 

oryginałach i w wymaganym terminie swoje oświadczenia majątkowe. 

2. Pismem z dnia 18 września 2020 r. przekazano jeden egzemplarz oświadczeń 

radnych wyjaśnieniami złożonymi przez radnych Naczelnikowi Urzędu 

Skarbowego w Sępólnie Kraj. 

3. Przewodniczący Rady Powiatu odrębnie przekazał swoje oświadczenia 

Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu w ustawowym terminie. 

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski nie wniósł uwag do złożonych oświadczeń 

majątkowych. 

5. Naczelnik pismem z dnia 20 i 21 października 2020 r. przekazał analizę 

oświadczeń majątkowych. Stwierdzono nieprawidłowości wobec dwóch 

radnych: 
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> w oświadczeniu majątkowym Radnej Barbary Bury w części pkt. II.2 i 

pkt VIII nie wskazano waluty w jakiej wyrażono wartość 

nieruchomości i dochodów w uzyskanych z tytułu emerytury. Adresy 

nieruchomości wskazanych w części A pkt. II.2 i II.4 winny być 

wykazane odpowiednio w pkt. 2 i 4 części B. 

> w oświadczeniu majątkowym Radnego Krzysztofa Wilgosiewicza - nie 

wykazano mieszkania, 

- nie wykazano powierzchni gospodarstwa rolnego, 

- nie wykazano ciągnika rolniczego Mccormick MCI 15, rok produkcji 

2010, Fiat Ducato rok produkcji 2007; Iveco rok produkcji 2006; Iveco 

rok produkcji 2006; Renault Trafie rok produkcji 2005, 

- błędnie wykazano kwoty dochodu, 

- do zeznania majątkowego nie dołączono kserokopii zeznania rocznego. 

W związku z nieprawidłowościami występującymi w oświadczeniach majątkowych 

wystąpiłem do radnych o złożenie stosownych korekt lub wyjaśnień w kwestii 

stwierdzonych nieprawidłowości. Wszystkie korekty i wyjaśnienia opublikowane 

zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie 

Krajeńskim. 
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