
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z analizy oświadczeń majątkowych składanych w 2019 roku 

Stosowanie do art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki 
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca 
decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza zobowiązani są do złożenia oświadczenia 
majątkowego (wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego) na ręce Burmistrza Miasta 
i Gminy Pilica w terminie do 30 kwietnia danego roku. Oświadczenia majątkowe składne są 
wraz z kopią zeznania o wysokości osiąganego dochodu w roku podatkowym (formularz PIT) 
i jego korektą za rok poprzedni w dwóch egzemplarzach. Do złożenia oświadczeń 
majątkowych zobowiązane są również ww. osoby jeśli zostały powołane lub zatrudnione 
w trakcie roku oraz osoby odwołanie ze stanowiska lub z którymi rozwiązano umowę o pracę. 
Ustawowy termin do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego upływa w terminie 30 
dni od dnia powołania lub zatrudnienia. Oświadczenie końcowe składane jest w dniu 
odwołania lub rozwiązania umowy. 

Wyżej wymieniona ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek analizy danych zawartych 
w oświadczeniach oraz zobowiązuje podmiot dokonujący analizy do przedstawienia radzie 
gminy w terminie do 30 października każdego roku informacji, o: 

1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 
2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 
3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 

w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Pilica dokonał analizy oświadczeń 
majątkowych osób zobowiązanych: 

1. Do złożenia oświadczeń w terminie do dnia 30.04.2019r. wg. stanu na dzień 
31.12.2018r. zobowiązanych było piętnaście osób. Czternaście osób złożyło 
oświadczenia z zachowaniem ustawowego terminu. W odniesieniu do jednej osoby 
zastosowano środki z art. 24 h ust. 5a ustawy tj. wezwanie do złożenia oświadczenia 
majątkowego w dodatkowym 14 dniowym terminie. Oświadczenie zostało złożone 
z zachowaniem dodatkowego terminu. 

2. Do złożenia oświadczeń w związku z objęciem lub odwołaniem ze stanowiska w roku 
2019r. zobowiązanych było 6 osób. Wymagane oświadczenia zostały złożone. 
W odniesieniu do osób zobowiązanych nie został zastosowany środek z art. 24 h ust. 
5a ustawy. 

W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego nie 
zachodziła konieczność podjęcia działań mających na celu ich wyjaśnienie. 

W październiku 2019r. po analizie oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego korekty oświadczeń majątkowych za pośrednictwem Urzędu złożyły 2 osoby. 
Jedna osoba złożyła wyjaśniania do oświadczenia majątkowego. 

Wszystkie złożone oświadczenia oraz korekty oświadczeń zostały przekazane do właściwego 
urzędu skarbowego oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 


