
   

 

                          
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
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Znak: PNK-III.160.13.2012 

 

Panie / Panowie 

 

Przewodniczący  

Sejmiku Województwa, 

Rad Powiatów 

Rad Gmin / Rad Miast i Gmin / Rad Miast 

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Starostowie Powiatów 

Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast i Gmin, 

Prezydenci Miast 

 

w województwie świętokrzyskim 
 

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń majątkowych 

uprzejmie przypominam, że stosownie do przepisów: 

- art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: wójtowie 

(burmistrzowie, prezydenci miast) oraz przewodniczący rad gmin, 

- art. 25 c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: 

starostowie oraz przewodniczący rad powiatowych, 

- art. 27 c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa: 

marszałek województwa oraz przewodniczący sejmiku województwa 

składają wojewodzie oświadczenia majątkowe wraz z kopiami swojego zeznania o wysokości 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni - w dwóch egzemplarzach, 

 

Oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi – według stanu na 

dzień 31 grudnia 2011 r. - należy złożyć Wojewodzie Świętokrzyskiemu do dnia 

30 kwietnia 2012 r.  
 

Mając na uwadze fakt, iż złożone przez Panie / Panów oświadczenie majątkowe 

zostanie poddane analizie oraz będzie ujawnione na podmiotowej stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Gminy (Starostwo, Sejmik), uprzejmie 

proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność oraz rzetelność wypełnienia 

oświadczeń majątkowych, tj.: 

- wypełnienie wszystkich rubryk oświadczenia, 

- wpisywanie każdorazowo - w sytuacji uzasadnionej - słów „nie dotyczy” i nie pozostawianie 

nie wypełnionych rubryk. 

Ponadto, w oświadczeniu należy określić przynależność składników majątkowych do 

majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnością. W sytuacji, gdy deklarowane składniki 

stanowią majątkową współwłasność małżeńską, powinno być to wyraźnie zaznaczone 



   

 

w treści oświadczenia majątkowego, stosownie do pouczenia (uwag) zawartego we wzorze 

oświadczenia majątkowego.  

Dodaję, iż ustawodawca nałożył również na Państwa obowiązek przyjmowania 

i dokonywania analizy oświadczeń majątkowych przez radnych i osoby zatrudnione 

w samorządach, a zobowiązane do złożenia oświadczeń. Proszę zatem o podjęcie stosownych 

działań w celu zapewnienia jak najbardziej rzetelnej analizy oraz właściwego 

dokumentowania wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem i oceną oświadczeń 

majątkowych. Przypominam iż, niezbędne przy tym jest stworzenie przez Państwa wykazów 

osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych wójtom, burmistrzom, 

prezydentom, starostom i marszałkowi województwa i dokumentowanie dat złożenia 

oświadczeń oraz dokonanej analizy.  

Dodaję, że ustawy regulujące funkcjonowanie samorządu terytorialnego nakładają na 

podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych obowiązek przedstawienia 

właściwym radom (sejmikowi województwa) w terminie do 30 października każdego roku 

informacji o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych    

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 

w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Dodatkowo przypominam o regulacjach wprowadzonych ustawą z dnia 5 września 

2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1111), które w nowy sposób ukształtowały obowiązek składania 

oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych w zakresie 

m. in. terminów oraz surowych sankcji za ich niedotrzymanie (w postaci wygaśnięcia 

mandatu bądź też odwołania ze stanowiska).  

 

Mam nadzieję, iż wykorzystanie powyższych uwag przyczyni się do sprawnej 

i właściwej realizacji obowiązków nałożonych na Wojewodę oraz organy administracji 

samorządowej. 

 

 

 

 

 

Otrzymuje do wiadomości: 

Dyrektor 

Izby Skarbowej w Kielcach 

 


