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zarzqdzent. N". .8.8 8// I
Prerydenta |fiasta Bialegostoku

z dnia /U tipca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu skladania o5wiadczerfi maj4tkowych

Napodstawie art.24h ust.3 pkt 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. tJ. z 2018 r. poz. 994 z p62n.zmt ) w zwi1zku z art. 3l oraz art. 32 ustawy z dnia 2l
listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dolvych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) zarz1dzam,
co nastgpuje:

s1

Niniejsze zarzqdzenie okresla zasady i tryb skladania oSwiadczeri maj4tkowych - zwanych
dalej oSwiadczeniami.

$2

Osoby zobowi4zane do skladania oSwiadczeri skladaj4 je w iloSci i terminach okreSlonych
w przepisa ch szczegolnych.
Zaleca sig, aby oSwiadczenia byly skladane:

l) w sekretariacie Prezydenta Miasta przez Zastgpc6w Prezydenta Miasta,

Sekretarza, Skarbnika i dyrektor6w departament6w (kierownik6w jednostek

r6wnorzgdnych Urzgdu);
2) w sekretariacie wlaSciwego kierownika jednostki organizacyjnej Urzgdu - przez

pracownik6w danego departamentr.r/biura (w tym Zastgpc6w Dyrektor6w) oraz

kierownik6w jednostek organizacyjnych Miasta i czlonk6w wladz zarzqdzajEcych

miej skimi o sobami prawnymi, nadzorowa ny mi pr zez dan4 j edno stkg ;

3) w Biurze ZarzEdzania Kadrami -przez pozostale osoby zobowiEzane.
W przypadku niemo2noSci osobistego zlolenia oSwiadczenia dopuszczalne jest jego

przeslanie drogq pocztow4, jednakZe w6wczas koperta powinna by6 zaadresowana

bezpoSrednio do Prezydenta Miasta Bialegostoku, z dopiskiem: ,,nie otwierai
oSwiadczenie maj4tkowe".
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1. Oswiadczeniao wraz z zeznaniem podatkowym PIT, naleZy skladai w zamknigtej

kopercie.
Na kopercie umieszczana jest pieczgc wplywowa, opatrzona dat4 i podpisem pracownika
przyjmuj4cego dokument. Nastgpnie dokumenty s4 przekazywane niezwlocznie (w dniu
przyjgcia oSwiadczenia) do Biura Zarz4dzania Kadrami, gdzie osoby upowaznione
umieszczaj 1pieczEc wplywu na dokumencie oSwiadczenia, po otwarciu koperty.
Na kopercie osoba zobowiqzana umieszcza swoje dane osobowe, stanowisko, miejsce
zatrudnienia oraz podaje nazwQ i iloS6 przedkladanych dokument6w. ZgodnoSd danych
dotycz4cych iloSci dokument6w ze stanem faktycznym jest weryfikowana przez
pracownika Biura Zarzqdzania Kadrami.
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I Zmianatekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz.U. 22018 r. poz. 1000 i 1349
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Dyrektor biura/departamentu nadzoruj4cego Wznacza osobg odpowiedzialn4 za
przyj mowanie oSwiadc zefi od pracownik6w danego departamentu/ kierownik6w j ednostek
podl eglych, zobowiqzanych do skladania o5wiadczeri maj 4tkowych.
Wyznaczeni pracownicy Biura Zarz4dzania Kadrami, na mocy udzielonych im
pelnomocnictw, s4 upowaZnieni do przyjmowania oSwiadczen przekazywanych przez
biura/departamenty nadzoruj4ce, dokonywania ich analizy oraz por6wnywania danych
zawartych w oSwiadczeniu z zeznaniem podatkowym PIT, jak r6wnie2 dokonywania
innych czynnoSc i okre Sl onych w przepi s ach szcze g6lowych.

s4

OSwiadczenia maj4tkowe sQ przechowywane przez Biuro Zarz4dzania Kadrami
w zamknigtych, metalowych szafach.

ss

W przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowi4zek zloZenia oSwiadczenia z dniem
powolania, odwolania, rozwiqzania stosunku pracy albo udzielenia lub cofnigcia
upowa2nienia, obowi4zek dorgczenia - za pokwitowaniem - aktualnie obowi4zuj4cego
formularza o Swiadczen ia, majq:

1) Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru - w stosunku do pracownik6w
Urzgdu, kt6rym udzielono upowaZnienia do wydawania decyzji administracyjnych
albo kt6rym je cofnigto;

2) Dyrektor Departamentu Edukacji w stosunku do kierownik6w oSwiatowych
j edno stek or ganizacyjnych Miasta;

3) Dyrektor wla6ciwej jednostki organizacyjnej Urzgdu - w stosunku do innej, niz
wskazana w pkt. 2, nadzorowanej miejskiej jednostki organizacyjnej lub miejskiej
osoby prawnej, w stosunku do kt6rej wykonywane s4 uprawnienia wlaScicielskie;

4) Dyrektor Biura Zarzqdzania Kadrami - w stosunku do pozostalych os6b,
zob owiEzanych do zlo Zenia o Swi adc zeni a maj 4tko we go.
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Podmioty, o kt6rychmowaw $ 5 pkt. I -3 niezwlocznie informuj4DyrektoraBiura
Zarzydzania Kadrami o fakcie odmowy przyjEcia formularza oSwiadczenia, niezloaenia
oSwiadczenia w terminie lub odmowie jego zlolenia.

$7

W przypadku powzigcia informacji o niezloZeniu o6wiadczenia w terminie, Dyrektor Biura
ZarzEdzania Kadrami niezwlocznie przygotowuje projekt pisma wzywaj4cego do zloaenia
tego dokumentu w dodatkowym czternastodniowym terminie.
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Biuro Zaru4dzania Kadrami przygotowuje zbiorczy wykaz zlo2onych i niezlo2onych
oSwiadczeri, opracowuje wnioski zwiqzane z ich formaln4 analiz4 i przekazuje je
Prezydentowi Miasta - w terminach okreSlonych w przepisach szczeg6lnych.
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Zbiorcz7 ewidencjg os6b zobowiqzarrych do skladania oSwiadczeri prowadzi Biuro
Zarzqdzania Kadrami.
Kierownicy j ednostek or ganizacyjnych Urzgdu prowad za bie24c4 wewngtrznq ewidencj g

os6b zobowi4zanych do sktadania oSwiadczen. O kazdej zmianie danych w ewidencji
niezwlo czni e i nformuj 4 B iuro Zar z1dzania Kadram i.
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Wykonanie zarzydzenia powierza sig Sekretarzowi Miasta, kierownikom jednostek
organizacyjnych Urzgdu oraz Dyrektorowi Biura Zarzqdzania Kadrami.

$11

Traci moc zarz4dzenie wewngtrzne Nr 18/ll Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
l4 kwietnia 20ll r. w sprawie ustalenia zasad i trybu skladania oSwiadczeri maj4tkowych.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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