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Panie, Panowie

Przewodniczacy
Sejmiku Województwa,
Rad Powiatów, Rad Gmin,

Marszalek Województwa,

Starostowie,

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie swietokrzyskim

W zwiazku z uplywem V kadencji organów samorzadowych, zgodnie z przepisami
ustaw regulujacych funkcjonowanie samorzadu terytorialnego, na dwa miesiace przed
koncem kadencji, a wiec na dzien 12 wrzesnia 2010r. nalezy zlozyc Wojewodzie
Swietokrzyskiemu kolejne oswiadczenia majatkowe. Obowiazek ten dotyczy wszystkich
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przewodniczacych rad: gmin, powiatów i
przewodniczacego sejmiku województwa swietokrzyskiego. Oswiadczenia nalezy zlozyc w
dwóch egzemplarzach.

Natomiast przewodniczacym rad gmin i rad powiatów oraz przewodniczacemu
sejmiku województwa maja obowiazek w tym samym terminie zlozyc oswiadczenia
majatkowe wszyscy radni.

Ponadto uprzejmie prosze o zwrócenie uwagi na obowiazek i terminy dotyczace
równiez osób wymienionych w przepisach art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym, art. 25 c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym i art. 27c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa z
tym, ze osoby wymienione w cyt. przepisach skladaja oswiadczenia majatkowe wójtowi
gminy, staroscie i marszalkowi województwa.
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Jezeli chodzi o wypelnianie rubryki VIII oswiadczenia majatkowego o dochodach z
tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, w opinii tut. organu nadzoru, przy
skladaniu ww. oswiadczen majatkowych nalezy uwzglednic stan majatkowy na dzien zlozenia
oswiadczenia. W oswiadczeniach nalezy wykazac dochody osiagniete od dnia 1 stycznia
201 ar. do dnia zlozenia oswiadczenia.

Jeden egzemplarz oswiadczenia majatkowego powinien zostac przekazany - przez
podmiot uprawniony do przyjecia i analizy - do wlasciwego miejscowo urzedu skarbowego,
natomiast kopie oswiadczenia majatkowego organ wykonawczy JST ma obowiazek
opublikowac na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej w
urzedzie.

Zatem niezbedne bedzie zwrócenie szczególnej uwagi Panstwa na przestrzeganie
wyzej wYmienionych obowiazków. Prosze równiez o dolozenie starannosci przy wypelnianiu
oswiadczen majatkowych, zgodnie z przyjetYmi w tYm wzgledzie regulami. Wszystkie
rubryki oswiadczen majatkowych musza byc wypelnione z zachowaniem starannosci i
rzetelnosci.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze ustawy regulujace funkcjonowanie administracji
samorzadowej nalozyly takze na Panstwa obowiazek dokonywania analizy oswiadczen
majatkowych zlozonych przez radnych i pracowników samorzadowych. Oswiadczenia te
równiez beda podlegac przedmiotowej analizie, która powinna zostac rzetelnie dokonana i
udokumentowana.

Biorac powyzsze pod uwage, zwracam sie z uprzejma prosba o zapewnienie wlasciwej
realizacji przepisów prawa w tYm zakresie.

Otrzvmuie do wiadomosci:
Dyrektor
Izby Skarbowej w Kielcach
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