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Szanowni Państwo 

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z przepisem art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 25c ust. 4 i 5 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) i art. 

27c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1668 ze zm.) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie, marszałek 

województwa, a także radni pełniący funkcję przewodniczących rad gminnych (rad miejskich 

i miast), przewodniczących rad powiatów oraz sejmiku województwa, powinni do dnia  

30 kwietnia 2022 r., złożyć wojewodzie oświadczenia majątkowe za rok poprzedni. W roku 

2022 termin 30 kwietnia przypada w sobotę a następujący po nim dzień 1 maja na dzień 

ustawowo wolny od pracy, stąd stosując zasady wykładni na korzyść osób zobowiązanych  

do złożenia oświadczenia majątkowego, dopuszcza się obliczenie terminu na jego złożenie  

z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), który w art. 57 §  4 stanowi 

iż „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny 

od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy 

ani sobotą”. Tym samym należy przyjąć, iż ostatnim dniem na złożenie oświadczenia 

majątkowego za rok 2021 jest 2 maja 2022 r. O zachowaniu terminu zrealizowania 

ustawowego obowiązku decydować będzie odpowiednio data wpływu oświadczenia 

majątkowego do urzędu bądź data jego złożenia w placówce pocztowej (data stempla 

pocztowego). 
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Równocześnie przypominam, iż osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest  

do jego wypełnienia w sposób zgodny z prawdą, starannie i wyczerpująco. Aby uczynić zadość 

tym obowiązkom, proszę zwrócić uwagę, czy: 

1. oświadczenia majątkowe odpowiadają wzorom określonym w: 

a. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  26 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy 

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej 

gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. 2017 

poz. 2020), 

b. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  26 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu 

powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki 

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego 

powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu 

starosty (Dz.U. 2017 r. poz. 2019), 

c. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, 

członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, 

kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby 

zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz 

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa 

(Dz.U. 2017 r. poz. 2015). 

2. egzemplarze oświadczeń nie różnią się treścią. W przypadku oświadczeń 

przekazywanych w postaci kopii lub wydruku komputerowego proszę, aby każda strona 

była podpisana/parafowana, a ostatnia zawierała oryginał własnoręcznego podpisu. 

3. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 

poprzedni jest dołączona do oświadczenia. W tym miejscu przypominam, że PIT-11,  

tj. informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach 

na podatek dochodowy nie jest zeznaniem rocznym i tym samym nie podlega  

on przekazaniu wraz z oświadczeniem majątkowym. Proszę też nie przekazywać 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) swojego 

współmałżonka, jeżeli nie rozliczają się Państwo wspólnie ani innych dokumentów 
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źródłowych, np. aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia itp. Wojewoda nie jest 

ustawowo upoważniony do ich odbioru.  

4. w treści oświadczenia majątkowego nie ma pustych rubryk. Proszę też nie usuwać 

rubryk, które nie mają zastosowania do Państwa sytuacji majątkowej. Jeżeli jakaś 

rubryka nie znajduje w danym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. 

5. informacja o funkcji sprawowanej w organie jednostki samorządu terytorialnego,  

w związku z pełnieniem której składane jest oświadczenie majątkowe,  

np. Przewodnicząca/y Rady Gminy, Powiatu czy Województwa jest uzupełniona. 

6. składniki majątkowe, dochody i zobowiązania zostały odpowiednio przypisane  

do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, czy majątku osobistego 

zobowiązanego do złożenia oświadczenia.  

7. wysokość wymienionych zasobów pieniężnych jest podana dokładnie w kwocie 

(wartości) ustalonej na datę wynikającą z treści przepisu art. 24h ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 25c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 27c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa, w odniesieniu do oświadczeń majątkowych składanych  

za rok 2021 będzie to data 31.12.2021 r. 

8. tytuł prawny do nieruchomości jest uzupełniony. Nie jest określeniem tytułu prawnego 

zaznaczenie „małżeńska wspólność majątkowa” czy „majątek odrębny”. Niniejsze 

wskazuje na ustrój majątkowy, którym objęte jest dane prawo. Tytułem prawnym  

do nieruchomości będzie np.: własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie. Poprawny zapis może przybrać 

postać np. „własność – małżeńska wspólność majątkowa”. Należy także pamiętać,  

iż tytułem prawnym do nieruchomości nie jest akt notarialny czy księga wieczysta. 

Pierwszy z wyżej wymienionych dokumentów potwierdza zawarcie umowy,  

np. przeniesienia własności nieruchomości, drugi jest rejestrem publicznym, który 

przedstawia stan prawny nieruchomości.  

9. informacja o uzyskanych przychodach i dochodach z prowadzenia gospodarstwa 

rolnego oraz dopłatach jest uzupełniona. 

10. informacja o mieniu nabytym w drodze przetargu od Skarbu Państwa, innej państwowej 

osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby 

prawnej lub od związku metropolitarnego wraz z podaniem daty, kiedy nabycie to miało 

miejsce jest uzupełniona. 
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11. wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, innej działalności zarobkowej lub zajęć jest 

podane w kwocie dochodu, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.  

12. dane o zobowiązaniu są kompletne, tj. czy są podane informacje o wysokości 

zobowiązania na datę wynikającą z przepisu art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, 25c ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, 27c ust. 4 i 5 ustawy  

o samorządzie województwa (w odniesieniu do oświadczeń majątkowych 

składanych za rok 2021 będzie to data 31.12.2021 r.)  oraz o warunkach jego 

udzielania, tj. (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości).  

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna RODO dla zbioru danych Rejestr 

oświadczeń majątkowych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://www.duw.pl/pl/obsluga-

klienta/ochrona-danych-osobowyc/16380,Klauzule-informacyjne-dotyczace.html. 

 

 

Z poważaniem 

 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

Danuta Frydlewicz-Pierucka  

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
/podpisano elektronicznie/ 
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