
Informacja Przewodniczącej Miasta i Gminy w Pilicy 
z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku (na początku kadencji) 

oraz złożonych w 2019 roku 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 
z późn. zm.) zobowiązuje między innymi radnych do składania oświadczeń o swoim stanie 
majątkowym. 

Stosowanie do art. 24h ww. ustawy radni składają pierwsze oświadczenia majątkowe 
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe radni 
składają co roku w terminie do 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 
oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Oświadczenia składane są na ręce 
Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 

Wyżej wymieniona ustawa nakłada na Przewodniczącą Radę Miasta i Gminy obowiązek 
analizy danych zawartych w oświadczeniach oraz zobowiązuje Przewodniczącą 
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 dokonałam analizy oświadczeń majątkowych radnych: 

- do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 
zobowiązanych było 14 radnych, 

- do złożenia oświadczeń w terminie do dnia 30.04.2019 r. wg stanu na dzień 
31.12.2018 r. zobowiązanych było 13 radnych, w związku z wygaśnięciem jednego 
mandatu, . . . 

- do złożenia oświadczenia, w związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi 
w 2019 r. i objęciem mandatu radnego, zobowiązany był 1 radny. 

Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe z zachowaniem ustawowego terminu. 

W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym 
nie zachodziła konieczność podjęcia działań mających na celu ich wyjaśnienie. 

W wyniku weryfikacji oświadczeń przez Urząd Skarbowy w Zawierciu korekty oświadczeń 
majątkowych bądź korekty i wyjaśnienia złożyło 5 radnych. 
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