WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Kielce. 2008.03 . ..211
Znak. NK.III - 0713-36/08
Panie / Panowie
Przewodniczacy
Sejmiku Województwa,
Rad ..Powiatów
Rad Gmin / Rad Miast i Gmin / Miast
Marszalek Województwa
Sw~etokrzyskiego
Starostowie Powiatów
Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast i
Gmin, Prezydenci Miast
w województwie swietokrzyskim

W zwiazku ze zblizajacym sie tenninem skladania oswiadczen majatkowych
uprzejmie przypominam, ze stosownie do przepisów:
- art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym:
przewodniczacy rad gmin i wójtowie (bunnistrzowie, prezydenci miast) skladaja wojewodzie
oswiadczenia majatkowe wraz z kopiami swojego zeznania o wysokosci dochodu w roku
podatkowym (PIT) za rok poprzedni - w dwóch egzemplarzach,
- art. 25 c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym:
przewodniczacy rad powiatowych
i starostowie skladaja wojewodzie oswiadczenia
majatkowe wraz z kopiami swojego zeznania o wysokosci dochodu w roku podatkowym
(PIT) za rok poprzedni - w dwóch egzemplarzach,
- art. 27 c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa:
przewodniczacy sejmiku województwa i marszalek województwa skladaja wojewodzie
oswiadczenia majatkowe wraz z kopiami swojego zeznania o wysokosci dochodu w roku
podatkowym (PIT) za rok poprzedni - w dwóch egzemplarzach.
Oswiadczenia majatkowe wraz z zeznaniami podatkowymi - wedlug stanu na
dzien 31 grudnia 2007 r. - nalezy zlozyc wojewodzie do dnia 30 kwietnia 2008 r.
Jednoczesnie uprzejmie prosze o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawnosc
wypelnienia oswiadczen majatkowych, tj.:
- wypelnienie wszystkich rubryk oswiadczenia,
- wpisywanie kazdorazowo - w sytuacji uzasadnionej - slów "nie dotyczy",
- nie pozostawianie nie wypelnionych rubryk.

SWIETOKRZYSKI
.~

1Lt~-41fr CERTYFIKAT
wg normy PN·SYSTEMU
EN ISO
.PCBCrrlU

PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA
NAJBAROZJEJ

NOWOCZESNY

URL\11 AI1MINI~TIVI<rI1ilU!I1I1W~J W ZOOi r.
KATEGORIA .KOMPUTER I INTERNET NARZEDZIEM
PRACY I DIALOGU'

URZAD WOJEWÓDZKI
posiada
JAKOSCI
9001:2001

O

---

~

L..--'

••••••••••,..., UI'l-

'o

u.

WYR02NIENlE
,.Z.U.NGAlOWANIE W DOSKONALENIE·
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZADZANIA JAKOSCIA

-2-

Ponadto w oswiadczeniu nalezy okreslic, jakie elementy naleza do majatku
wspólnego, a jakie sa jego czescia odrebna. W sytuacji, gdy deklarowane skladniki stanowia
wspólwlasnosc malzenska, powinno byc to zaznaczone na poczatku oswiadczenia
majatkowego, stosownie do pouczenia (uwag) zawartego we wzorze oswiadczenia
majatkowego, które obliguje wypelniajacego oswiadczenie do okreslenia przynaleznosci
skladników majatkowych.
Dodaje, ze ustawodawca nalozyl równiez na Panstwa obowiazek przyjmowania i
dokonywania analizy oswiadczen majatkowych przez radnych i osoby zatrudnione w
samorzadach, a zobowiazane do zlozenia oswiadczen. Prosze zatem o podjecie stosownych
dzialan w celu zapewnienia jak najbardziej rzetelnej analizy oraz wlasciwego
dokumentowania wszystkich czynnosci zwiazanych z przyjmowaniem i ocena oswiadyzen
majatkowych. Niezbedne przy tym jest stworzenie przez Panstwa wykazów osób
zobowiazanych do skladania oswiadczen majatkowych, dokumentowanie dat zlozenia
oswiadczen oraz dokonanej analizy. Ponadto prosze o kazdorazowe wyciaganie konsekwencji
wobec radnych i urzedników samorzadowych, którzy zlozyli oswiadczenia majatkowe po
uplywie ustawowego terminu.
Na osobach dokonujacych analizy oswiadczen majatkowych spoczywa równiez
obowiazek przekazywania jednego egzemplarza oswiadczenia majatkowego do wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania skladajacego oswiadczenie - urzedu skarbowego.
Uprzejmie prosze o zapewnienie wlasciwej realizacji przepisów prawa w tym zakresie i
niezwloczne przekazywanie stosownych dokumentów do wlasciwych urzedów skarbowych, a
takze udzielanie wyjasnien tym urzedom, jesli o takie beda wystepowac.
Zgodnie z zapisami ustaw regulujacych funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na
wójtach, bunnistrzach, prezydentach, starostach i marszalku województwa ciazy takze
obowiazek publikowania wszystkich oswiadczen majatkowych na podmiotowych stronach
Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonych przez wszystkie Urzedy. Prosze o dolozenie
staran, aby wszystkie oswiadczenia majatkowe samorzadowców zostaly opublikowane i staly
sie powszechnie dostepne.
Podmioty dokonujace analizy oswiadczen majatkowych przedstawiaja wlasciwym
radom (sejmikowi województwa) w terminie do 30 pazdziernika kazdego roku informacje, co
do wyników analizy.
Powyzsze uwagi przekazuje do wykorzystania jako spostrzezenia poczynione podczas
kontroli prowadzonych w jednostkach samorzadu terytorialnego woj. swietokrzyskiego przez
pracowników Swietokrzyskiego Urzedu Wojewódzkiego w Kielcach. Ich wykorzystanie
przyczyni sie do sprawnej i wlasciwej realizacji obowiazków nalozonych na Wojewode oraz
organy administracji samorzadowej.

Otrzymuie do wiadomosci:
Dyrektor
Izby Skarbowej w Kielcach
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