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w zwiazku z watpliwosciami intcrprelucyjnymi. dotyczacymi terminu skladania
oswiadczetl msjatkowy(;h przez samorzadowych funkl:jol1arius7,y publicznych, rcali:ll~i'1cych
swoja fl1nk~ie w nastepstwie wyboru (tj. ratlni OI'a7. W()jtowie, burmistrzowie, prczytl~nci
miu~H).poniz.cj uprzejmie przedstawiam s!o!lowne wyjasnienia w tym przedmiode.

Na gruncie postanowien samorzadowych ustaw "uslra;owych ", swnorzadllwi

funh;jonuriusze publiczni wylonieni w tryhie wyborów zostali zobligowani do zlozeniu
oswiadczeni<\ o swoim ~tanie ma.jatkowym m.in.: ,,,1tI 2 mie.l'iace przed uP~YW(!n1 kCld(~l/(F'o

rvid~ np.: art. 24h \lSt. 4 ustawy z dnia R marl:;t 1990 l'. o ~all1or7.adzic gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 7. pM,n. zm.)].
Mt~jttc mi uwudze fakt, ze w roku biezacym t~l1T1int~n pr7.ypuda w dniu 12 wrzesnia

(niedzi~III), w celu wyeliminowania ewentualnych watpliwo~ci. dotyczacych skladania
oswiadczen majalkowYl:h - 7.Wia7.anych z odpowiednim stosowaniem prz,cpisów ustawy 'Lo

dnia 14 cz~rwca 1960 r. Kodeks postepowania administracy'jnego (D:l. tJ. 7.. 2000 l'. NI' 98.
poz. 1071 'L. pb;.n. 7,m.) oraz przepisów prawa cywilnego w zakre:;ie terminów - nalezy
zarekomtmdowuc skladanie ww. oswiadezcl\ m~ipbzni~j w ostatnim dniu roboczym,

poprzedzajacym dzien 12 wrzc~nia 20 lOr .. chyba ze ul'z~dy zapewnia ohsluge orgunu
(kt61:CI11Unalezy zl()Zyc oswiadczenie m~jatk.owc) w dniach 11-12 wr7esnia 20 lOr.

Niehudzacym zastrZe:f.el1 potwi~rdzeniem zrealizowania ustawowego ohowiazku hedzi~
wÓwczas wplyw oswiadczenia o stanic majatkowym do lIrL.t(du m~ipM.ni~i do dniu
12 wrzcsnia 2010 ro

Z kolei, w pr:.Gypadkaeh, w których takie wykonanie ustawowego obowiazku nie jest
m():l.liwe wypada dopuscic stosowanie wykladni na korl.Ysc osób zobowiazunych do zlozenia
oswiat!cZtmiu n1l~jatkowegn, tj. odpowiedniego \lwzgl~dnicnia zasad, dotyczacych obliczania
tcrminów, wynikajacych z ustawy Kod~ks postepowunia administl'acyjnego lub tez \.Istawy

7. dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywi1ny (Dz, U. Nr 16, pOl.. 93 z pM.n. zm.).
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W ~jwietle ww. rcgulacji, jc7.cli koniec terminu przypada na dzicn ush\wowo wolny od pracy,

za ,)statni dzicll terminu uwaza sie najblizszy nastepny dzien powszedni (termin uplywa
pierw~zeg() dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy). W konsekwencji, za dopuszczalne
na1c:zy uznac zlo:i.cnie oswiadczcniu majatkowego w dniu 13 wr:t.c~nia 2010 r. hezpI)srednio w

odpowiednim ul'z~d7.ie badz tcz np.: nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora

publicznego (art. 57 ~ 5 pkl 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego).
O z.achowaniu ltmninu z.realizowania ustawowego ohowiW.ku decydowac bedzie wówczas
odpowiednio: data wplywu do nrz~d\1 bad7. tez data stempla pocztowego.

Jcdnl)czesnie, majac na wzglctd:de, ze ()swiadc7.t~nie majatkowe samorzadowego
funkcjonariusza publicznego jesl ..o.~wiadcz'm;em wiedzy 'I o posiadanych skladnikach

maj atkowych (które zohowiazany winien wykazac z l1al~zyta staran.noscia), stad tez,
ocz:fwi~Lym puzostaje. 7.C informac.je (dane) wykazywane w oswiadczeniu m,~j.\tkowY1Tl

winny uwzgledniac stan na dz.iel' z.lozenia oswiadczcnia.
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