WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 26-02-2016

Znak: PNK.III.160.7.2016

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 o samorządzie gminnym1: wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz
przewodniczący rady gminy,
- art. 25 c ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym2: starosta oraz przewodniczący rady
powiatu,
- art. 27 c ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa3: 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 2015 r. - należy złożyć Wojewodzie Świętokrzyskiemu do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Mając na uwadze fakt, że złożone przez Panie/Panów oświadczenie majątkowe zostanie
poddane analizie również poprzez porównanie z treścią uprzednio złożonych oświadczeń
majątkowych oraz będzie ujawnione na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
prowadzonego przez Urząd Gminy (Starostwo, Sejmik), uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej
uwagi na zgodne z prawdą, staranne oraz rzetelne wypełnienie oświadczeń majątkowych,
jak również o:
 wypełnienie wszystkich rubryk oświadczenia,
 składanie jednobrzmiących egzemplarzy oświadczenia majątkowego,
 wskazanie na początku dokumentu informacji o ustroju majątkowym małżeńskim lub
każdorazowe określanie przynależności poszczególnych składników majątku do majątku
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.)
3 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. (j.t Dz. u .z 2015 r. poz. 1392 ze zm.)
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odrębnego osoby składającej oświadczenie lub do majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową,
 wpisywanie w rubryce „miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja” obu wymaganych
informacji, a więc w przypadku radnego zarówno miejsca wykonywania pracy
zawodowej, jak i nazwę sprawowanej funkcji wraz ze wskazaniem nazwy gminy (miasta,
powiatu),
 wykazywanie majątku znajdującego się w kraju i za granicą,
 niepozostawianie pustych rubryk oraz wpisywanie każdorazowo - w sytuacji uzasadnionej
- wyłącznie zwrotu „nie dotyczy”.
Informuję, że w przypadku podejrzenia podania nieprawdy lub zatajenia prawdy
w złożonym oświadczeniu majątkowym, osoba dokonująca analizy występuje do dyrektora urzędu
kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej
oświadczenie majątkowe z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. Podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną
na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego4.
Mam nadzieję, że wykorzystanie powyższych uwag przyczyni się do sprawnej i właściwej
realizacji obowiązków nałożonych na Wojewodę oraz organy administracji samorządowej
w przedmiotowym zakresie.

Otrzymuje do wiadomości:
Dyrektor
Izby Skarbowej w Kielcach

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

