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PANIE, PANOWIE 

 
      PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 
PRZEWODNICZĄCY 
RAD POWIATÓW 
 
PRZEWODNICZĄCY 
RAD MIAST, 
RAD MIAST I GMIN, RAD GMIN 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 
 
 

 

Stosownie do przepisów: art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 c ust. 12 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

oraz art. 27 c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) przedstawiam Radom Gmin, Radom Powiatów, 

Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego informację o: 

a) osobach, które nie złoŜyły oświadczenia majątkowego lub złoŜyły je po terminie, 

b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych, 

c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Zgodnie z zapisami wyŜej wymienionych ustaw, obowiązek złoŜenia Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu oświadczenia majątkowego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni dotyczył wójtów, 

burmistrzów, prezydentów, starostów oraz Marszałka Województwa, przewodniczących rad 

gmin i rad powiatów oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa. 

 

Ad a) Do dnia 30 kwietnia 2008 r. obowiązek złoŜenia dokumentów miało łącznie 

232 samorządowców z województwa świętokrzyskiego. 
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Uprzejmie informuję, iŜ w roku bieŜącym odnotowano jeden przypadek przekroczenia 

ustawowego terminu złoŜenia oświadczenia majątkowego (dot. Przewodniczącego Rady). 

W związku z zaistniałą sytuacją poinformowałam Przewodniczącego Rady, iŜ skutkiem 

niespełnienia przez niego ustawowego wymogu, w myśl art. 24k ustawy o samorządzie 

gminnym, jest utrata diety za okres od dnia w którym powinno być złoŜone oświadczenie do 

dnia jego złoŜenia. O obowiązku potrącenia diety radnemu powiadomiłam skarbnika gminy. 

Ponadto, przedmiotowe pismo zostało wysłane do słuŜbowego wykorzystania Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Kielcach.  

 

Ad b) Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych, równieŜ poprzez porównanie treści 

analizowanego oświadczenia z treścią poprzednio złoŜonych oświadczeń majątkowych, badaniu 

poddano wszystkie rubryki dokumentów, co do spełnienia kryterium: staranności, rzetelności, 

zupełności (kompletności) wypełnienia rubryk oświadczeń.  

 

Do podstawowych błędów, powtarzających się w złoŜonych oświadczeniach majątkowych, 

zaliczyć moŜna: 

� błędne podawanie w części A oświadczenia w rubryce dotyczącej miejsca zatrudnienia, 

stanowiska lub funkcji, zawodu wyuczonego lub wykonywanego, zamiast pełnionej funkcji 

lub zajmowanego stanowiska, z których wynika obowiązek złoŜenia oświadczenia 

majątkowego, 

� brak wskazywania w składanych oświadczeniach, czy poszczególne składniki majątkowe 

naleŜą do majątku objętego małŜeńską wspólnotą majątkową, czy do majątku odrębnego, 

� w pkt II nie określano kwoty przychodu i dochodu z tytułu posiadania gospodarstwa 

rolnego, bądź wskazywano tylko jedną kwotę, pomimo faktu, iŜ zapis zawarty we wzorze 

jednoznacznie wskazuje, Ŝe mają to być dwie liczby, 

� w pkt. X nie wykazywano w związku z jakim zdarzeniem i wobec „kogo” zostały 

zaciągnięte zobowiązania pienięŜne, 

� w części B oświadczenia nie wypełniano lub błędnie wypełniano miejsce połoŜenia 

nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (w części B oświadczenia naleŜy 

wpisywać miejsce połoŜenia nieruchomości zgodnie z numeracją w części A). 

 

WyŜej wymienione błędy i uchybienia stanowią naruszenie przepisów ustaw samorządowych 

określających, jakie informacje powinno zawierać rzetelnie i starannie wypełnione przez 

zobowiązane osoby oświadczenie majątkowe.  
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Ad c) W związku ze stwierdzonymi podczas analizy oświadczeń majątkowych 

uchybieniami i niedociągnięciami wystąpiono – w 41 przypadkach - do osób, które nie dopełniły 

obowiązku prawidłowego i rzetelnego wypełnienia dokumentów o pisemne wyjaśnienie i 

uzupełnienie swoich oświadczeń. Skierowana w tym względzie korespondencja skutkowała 

złoŜeniem przez samorządowców stosownych aneksów do oświadczeń o stanie majątkowym. 

Niektóre osoby, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, złoŜyły aneksy do 

oświadczeń z własnej inicjatywy. Wykaz wszystkich osób, które złoŜyły aneksy do oświadczeń 

majątkowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.  

 

Jednocześnie informuję, Ŝe w 2008 r. w wyniku podejrzenia, Ŝe osoba składająca oświadczenie 

majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, wystąpiono w jednym przypadku do 

dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

samorządowca składającego oświadczenie, z wnioskiem o kontrolę jego oświadczenia. Do dnia 

sporządzenia niniejszej informacji postępowanie w przedmiotowej sprawie nie zakończyło się. 

 

Zgodnie z zapisami samorządowych ustaw ustrojowych osoby zobowiązane powinny 

złoŜyć oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. W kilku przypadkach 

odnotowano brak w złoŜonej dokumentacji zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym 2007. Uchybienie to było niezwłocznie usuwane przez zobowiązane osoby.   

 

Dyspozycja art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25 c ust. 6 ustawy o 

samorządzie powiatowym i art. 27 c ust. 6 ustawy o samorządzie województwa nakłada na 

osoby, którym  złoŜono oświadczenie majątkowe obowiązek przekazania jednego egzemplarza 

urzędowi skarbowemu, celem poddania dokumentów przez aparat skarbowy stosownej analizie. 

Realizując powyŜszy obowiązek przekazałam jeden egzemplarz oświadczeń 

majątkowych, a takŜe przesłane aneksy i wyjaśnienia, pismami z dnia 4 i 8 lipca 2008r. do 

urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania składającego. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

Nr 112, poz. 1198) jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do udostępniania 

obywatelom informacji publicznych wyszczególnionych w ustawie, a stanowiących o sprawach 

publicznych samorządów. Do informacji tych zaliczają się równieŜ oświadczenia majątkowe. 

Z przepisów ustaw samorządowych wynika, Ŝe podmioty analizujące oświadczenia majątkowe, 

w tym wojewoda, przekazują wójtom (burmistrzom, prezydentom, starostom, marszałkowi 

województwa) kopie oświadczeń majątkowych do publikacji w Biuletynie Informacji 
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Publicznej. Informuję, Ŝe dokonałam we wszystkich przypadkach przekazania ww. osobom kopii 

oświadczeń, a takŜe kopii aneksów do oświadczeń majątkowych - celem publikacji na 

podmiotowych stronach BIP prowadzonych przez te urzędy, o czym jednocześnie 

poinformowałam pismami Przewodniczących Rad Gmin, Rad Powiatów i Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa. 

 

Zdecydowanie malejąca liczba wystosowanych w trakcie analizy wystąpień o złoŜenie 

aneksów lub wyjaśnień do oświadczeń majątkowych wskazuje, iŜ wypełnianie oświadczeń 

z roku na rok sprawia samorządowcom coraz mniej trudności.   

Składając Radom Gmin, Radom Powiatów, Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

przedmiotową informację, uprzejmie proszę o zapoznanie się z jej treścią, wykorzystanie 

zawartych w niej wniosków oraz przeciwdziałanie popełnianiu w przyszłości wykazanych 

nieprawidłowości. 

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

       BoŜentyna Pałka-Koruba 

 

Zał. 1  

 

 

 
Opracowano:  
w Wydziale Nadzoru i Kontroli 
Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
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Załącznik Nr 1 
                                       

Wykaz wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i przewodniczących rad,                   
którzy złoŜyli Wojewodzie aneksy do oświadczeń majątkowych: 
 
1.Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci: 
m. Starachowice, 
m. gm. Daleszyce, 
m. gm. Skalbmierz, 
m. gm. Suchedniów, 
m. gm. Wąchock, 
gm. Bałtów, 
gm. Bejsce, 
gm. Gowarczów, 
gm. Górno, 
gm. Imielno, 
gm. Kluczewsko, 
gm. Krasocin, 
gm. Łoniów, 
gm. Łopuszno, 
gm. Mirzec, 
gm. Morawica, 
gm. Radków, 
gm. Ruda Maleniecka, 
gm. Wilczyce, 
gm. Sobków, 
gm. Szydłów. 
 

2. Starostowie: 
powiat kazimierski, 
powiat pińczowski. 
 

3.Przewodniczący Rad Miast, Miast i Gmin, Gmin: 
m. gm. Jędrzejów, 
m. gm. Pińczów, 
m. gm. Skalbmierz, 
m. gm. Staszów, 
m. gm. Suchedniów, 
gm. Bejsce, 
gm. Czarnocin, 
gm. Fałków, 
gm. Klimontów, 
gm. Kluczewsko, 
gm. Łopuszno, 
gm. Michałów, 
gm. Mniów,  
gm. Nagłowice, 
gm. Oleśnica, 
gm. Pacanów, 
gm. Piekoszów, 
gm. Rytwiany, 
gm. Słupia Jędrzejowska, 
gm. Słupia (Konecka). 
 
 

 
 


