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Informacja 
 

o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2021 r. Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza Województwa 
Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób prawnych 
Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje administracyjne 
w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
 
 

Jak wynika z treści art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz. U. z 2020 r. poz. 1668/ członek zarządu województwa, skarbnik 

województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca wojewódzką osobą prawną oraz osoba 

wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są 

zobowiązane złożyć marszałkowi województwa oświadczenie majątkowe. 

Oświadczenia majątkowe składa się wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. 

Do złożenia oświadczeń majątkowych Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego do dnia 30 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego) zobowiązanych było 85 osób tj.: 

• członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Skarbnik Województwa 

Podkarpackiego, Sekretarz Województwa Podkarpackiego oraz osoby 

wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka – 22 osoby, 

• osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi Województwa 

Podkarpackiego – 42 osób, 

• kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

Województwa Podkarpackiego nie posiadających osobowości prawnej  

– 21 osób. 

W wyżej określonym terminie oświadczenia majątkowe złożyło 77 osób. Siedem 

oświadczeń majątkowych wpłynęło do tut. Urzędu po terminie. 4 maja 2021 r. (Pani 

Jolanta Liniewicz, Pan Rafał Kijanka, Pani Dorota Czyż) zostały wysłane 29 kwietnia 

2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego. Jedno oświadczenie (Pan Jan 

Gancarski) nadane zostało 29 kwietnia 2021 r., wpłynęło 5 maja 2021 r. Kolejne 

oświadczenie (Pani Agnieszka Kopiec) nadane zostało 4 maja 2021 r., wpłynęło 6 

maja 2021 r. Dwa oświadczenia majątkowe (Pani Beata Michałuszko, Pani Elżbieta 

Telesz) zostały dostarczone osobiście 4 maja 2021 r. Poza tym wobec jednej osoby,   

zgodnie z art. 27c ust. 5a ustawy o samorządzie województwa, zastosowano 

procedurę wezwania do złożenia oświadczenia  po stwierdzeniu niedotrzymania 

terminu jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 14- dniowy termin na złożenie 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia majątkowego, 

oświadczenie nie zostało złożone (Pani Zofia Kochan- przebywa na emeryturze od 

26 marca 2021 r.)  
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Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych 

stwierdzono następujące uchybienia:  

 

• brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, 

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 

wspólnością majątkową lub niejednoznaczne jego określenie (Pani Agnieszka 

Kopiec, Pani Anna Żarów, Pan Piotr Czerwiński, Pan Andrzej Jędrejko, Pan 

Wojciech Buczak, Pan Jan Jarosz) 

• w części A pkt VIII nie wykazano wszystkich dochodów (Pani Agnieszka Kopiec, 

Pan Mateusz Kutrzeba) 

• w pkt II nie określono tytułu prawnego nieruchomości (Pan Bogdan Kaczmar, 

Pan Janusz Ławiński, Pan Andrzej Jędrejko) 

• w części A pkt II nie wykazano powierzchni działki pod domem (Pan Tadeusz 

Boratyn)      

• w pkt X brak określenia ile pozostało do spłaty (Pan Jan Nowara) 

• niekompletny druk oświadczenia majątkowego (Pan Jacek Kubrak) 

• nie stosowano się do zasady wpisywania sformułowania „nie dotyczy” jeżeli 

poszczególne rubryki oświadczenia majątkowego nie znajdywały w konkretnym 

przypadku zastosowania (Pani Dorota Czyż, Pan Piotr Czerwiński, Pani Alina 

Ślęczka) 

• oświadczenie złożone w jednym egzemplarzu (Pani Halina Ukarma) 

Osobom, które niewłaściwie wypełniły oświadczenie majątkowe zwrócono 

uwagę na popełnione przez nich błędy aby w przyszłości wyeliminować tego typu 

nieprawidłowości i uchybienia. 

 
  

 
 


