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Zal'Zljdzenie N r 0050.27.2020 

Wojta Gminy Slubice 


Z dnia 27 marCH 2020 r. 


w sprawle: 	 zasad skladania oswiadczen maj'ltkowych. icb analizy 
omz upowa:inienia do jej przeprowadzania. 

Na podstawie art. 33 ust. 3,ustA i ust.5 w zwi'l7lru z art. 24h ustawy z dnia 
8 marca 1998 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 re zm.') 
oraz art. 5 ust. 4, art. 7 pkt 1 i 3 w zwi1f2ku z art. 31 ustawy z dnin 21 Iistopada 
2008 r. 0 pracownikach samorz'!dowych (lj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), 
zarzqdzam eo nast~puje: 

§l 

I. 	Oswiadcrenia maj'ltkowe sktadane s,! przez osoby zatrudnione 
na stanowiskach, z ktorymi wi!!Ze si, obowi,!zek skladania oswiadczen 
maj,!tkowych W6jtowi Gminy Stubice. 

2. 	 Osoby, 0 kt6rych mowa w liSt. 1, w dalszej ezysei zarz'!dzcnia okrcslone S,! 

jako osoby zobowi1f2ane. 

§2 

1. 	 Osoby zobowillzane skladaj" oswiadczenia maj"tkowe w ci,!gu 30 dni od dnia 
powolania na stanowisko, zatrudnienia lob udzielenia upowaznienia do 
wydawania decyzji administracyjnych. Kolejne oswiadczenia skladane s~ co 
roku do 30 kwietnia wedlug stanu na dzien 3 I gruOOia roku poprzeOOiego oraz 
w dniu odwolania ze stanowiska, rozwi,!zania umowy 0 prac~ lub cofni~cia 
upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych. 

2. 	 Osoby zobowi1f2ane skladaj,! oswiadezenia mai'!tkowe w dwoch 
egzemplarzach wraz dwoma egzemplarLami kopii zeznania 0 wysokosci 
osi'!Sni~tego dochodu w roku podatkowym (PIT - em, za1lleznikami do niego, 
w przypadku 710zenia PIT w wersji elektronicznej, dotlleza Sly UPO) za rok 
poprzedni i jego ewentualn'! korekl'!. 

3. Osoby 	zobowi1f2ane skiadaj" na oswiadczeniach maj'ltkowyeh czytclny, 
pelny podpis i parafuj" pozosta!e jego strony. Zal'!czane kopie PlT - u 
i zaf,!cznik6w Slj uwierzytelniane na kaMej stronie forum!,! "za zgoOOosc " 
dat,! i podpisem osoby zobowillZHnej. 

4. 	 Oswiadczenia maj'ftkowe nalei:y sktada': w zsklejonych kopertach, 
opatrzonych informacjq "Oswiadczenic maj'ftkowe", podai'!c imi~ i nazwisko 
osoby zobowiljzanej oraz przyczyn~ zlozenia oswiadezenia maj"tkowego. 
O§wiadczenia maj"tkowe skladane s'f w scktetanacie Urz<;du Gminy Stubiee, 
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lub przeSYfane pocztl!. Koperty nie pod1egaj~ otwarciu w sekretariacie, kro!)' 

1 	 dokonuje adnotacji dotycz~ej daty wplywu i zarejestrowaniu w ksi~zce 
j 	 korespondencji.1 , 

§3 

I. 	 UpowaZniam Sekretarza Gminy do: 
I) 	prqjmowania z ,ekretariatu, przechowywania oraL dokonywania 

w opareiu 0 kryterium starannosei i poprawnosc1 analizy oswiadezen 
maj~tkowych. 

2) egzekwowania od os6b zobowi~anych, k10re nie zloZyfy oswiadczenia 
terminowo, niezwlocznego ich zlozoni., 

3) podejmowania dalszych czynnosci w przypadku podejrzenia podania 
nieprawdy lub zatajenia prawdy w z!ozonych przez osoby zobowi~e 
oswiadczeniach maj~tkowych. 

4) przedk!adania do oceny wojtowi wst",pnego wyniku analizy danych 
zawartych w oswiadczeniach maj~tkowych os6b zobowi~anych. 

2. 	Do zadan sekretaf7.a gminy naleZy rowniez: 
I) 	 przekazywanie, nie pomiej ni:;; w ci,!gu 30 dnl od oSlatoiego oswiadczenia 

maj~tkowego, urzl'dowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgl<,du na miejsce 
zamieszkania osoby zobowi<p:anej jednego egzemplarza oswiadczenia 
maj,!tkowego wraz z zal~cznikami, 

2) 	 kierowanie na stanowisko sekretariatu danych jawnych zawartych 
w oswiadczeniach maj~tkowych celem ich publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urz'ldu Gminy Siubice. 

3. 	 Sekretarz Gminy przechowuje oswiadczenia maj~tkowe przez okres 6 lat 
liczqc od dnia ich zlotenia, przy czym winny bye one przcchowywane w laki 
sposob, aby zapowni" ich wlaSciw,! ochrony; dostyp do oswiadczen winna 
mice wyll}cznie osoba upowamiona. 

§4 

Analizy oswiadczeii skladanych przcz Sekretarza Gminy dokonuje W6jt Gmin},. 

§5 

Wykonanie zarz~enia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§6 

Zarzqdzenie wchodzi w ;:yeie z dniem podpisania. 


