
ZARZĄDZENIE NR 853/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw oświadczeń składanych na 
zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego nadanego 

Zarządzeniem Nr 748/2013 Burmistrza Świebodzice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie 

regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw oświadczeń składanych, na podstawie 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. 
zm.), Burmistrzowi Miasta Świebodzice - zwany dalej"Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:
1) Przewodnicząca Zespołu – Pani Anna Żygadło – Sekretarz Miasta Świebodzice,
2) Członkowie Zespołu:

a) Pani Małgorzata Frączek – Kierownik Wydziału OA,
b) Pani Grażyna Sikorska – Zastępca Kierownika USC
§ 2. 1. Do zadań Zespołu powołanego w § 1 należeć będzie w szczególności :

1) sprawdzanie staranności w wypełnianiu oświadczeń,
2) badanie złożonych oświadczeń w zakresie czy:

a) każda z rubryk została wypełniona w sposób zupełny i czy zobowiązany dopełnił tego 
obowiązku zgodnie z wymogami zachowania staranności,

b) została wyraźnie określona przynależność poszczególnych składników majątkowych, 
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego małżonków,

3) ustalenia, które oświadczenia zostały złożone po terminie oraz, kto oświadczenia 
nie złożył,

4) wzywanie osób zobowiązanych do składania wyjaśnień w przypadkach stwierdzonych 
niezgodności,

5) przekazywanie złożonych oświadczeń majątkowych do właściwego miejscowo Urzędu 
Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania zobowiązanego,

6) udostępnianie złożonych oświadczeń na stronach Biuletynu Informacji Publicznej miasta 
Świebodzice,

7) zabezpieczanie części niejawnych składanych oświadczeń majątkowych za rok 
2013 i kopii zeznań podatkowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
2. Zespół w przypadkach wątpliwych może zasięgać opinii prawnych.
§ 3. 1. Członkowie Zespołu są uprawnieni do analizy danych zawartych w złożonych 

oświadczeniach, o których mowa w § 1 ust. 1
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2. W przypadku stwierdzenia braku złożenia oświadczenia, złożenia ich po terminie lub 
stwierdzeniu w złożonych oświadczeniach nieprawidłowości, Przewodniczący Zespołu 
informuje o tym Burmistrza Miasta Świebodzice oraz przedstawia propozycje działań, które 
należy podjąć w tym zakresie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

§ 4. 1. Członkowie Zespołu są uprawnieni do porównania treści analizowanego 
oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz 
z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku 
podatkowym (PIT).

2. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 
nieprawdę lub zataiła prawdę, Przewodniczący Zespołu przekazuje Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice projekt wystąpienia do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej 
oświadczenia majątkowego.

§ 5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zespołu do przedstawiania, w terminie do 
31 maja 2017r., Burmistrzowi Miasta Świebodzice sprawozdania z prac Zespołu oraz projektu 
sprawozdania, o którym mowa w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 6. Upoważnia się osoby wymienione w § 1 ust. 2 do dostępu do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w zakresie działalności Zespołu.

§ 7. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjno Administracyjny 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta 
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz
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