Informacja
o oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Jaworzna przez Zastępców
Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi
oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu prezydenta za rok 2017 oraz w 2018 r.
W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje:
1. Do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2018 r.,według stanu na dzień
31 grudnia 2017 r., zobowiązane były 156 osoby:
1) Zastępcy Prezydenta Miasta – 2 osoby
2) Sekretarz Miasta,
3) Skarbnik Miasta,
4) osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu prezydenta – 76 osób,
5) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, w tym:
- dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 28 osób,
- dyrektorzy przedszkoli – 17 osób,
- dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych – 5 osób,
- dyrektorzy i kierownicy pozostałych miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych – 20 osób,
- osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających spółkami gminnymi – 6 osób.
Roczne oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do złożenia ich w terminie ustawowym
tj. do 30 kwietnia br. zostały złożone w ustawowym terminie. Jedna osoba złożyła korektę do punktu
VIII oświadczenia majątkowego, dotyczącego innych dochodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia
lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, jedna
osoba złożyła korektę do punktu II poz.4 dotyczącej innych nieruchomości i do punktu IX
dotyczącego zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tyś zł, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone, jedna osoba złożył korektę do pkt VII poz 1
dotyczącego spółek handlowych oraz pięć osób złożyło wyjaśnienia w tym : do punktu II poz.1
dotyczącej dom o powierzchni - cztery osoby, do punktu I dotyczącej zasobów pieniężnych - jedna
osoba.
Ponadto stosownie do art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm/, 29 osób zobowiązane były do złożenia oświadczeń
majątkowych w ciągu 2017 r. i 2018 r. w związku z:
- nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta –
7 osób,
- cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta –
6 osób,
- powierzeniem stanowiska dyrektora jednostki – 3 osoby,
- rozwiązaniem stosunku pracy – 7 osób,
- upływem powołania na dyrektora jednostki – 1 osoba,
- powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora jednostki – 1 osoba,
- powołaniem na stanowisko dyrektora jednostki – 1 osoba,
- zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora jednostki – 1 osoba,
- nawiązaniem stosunku pracy w ramach umowy o pracę – 2 osoby.

2. Podczas analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono braków natury formalnej.
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3. Stosownie do art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenia
majątkowe przekazano do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
osób składających oświadczenia.

4. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne i zostały udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Jaworzno, 8 października 2018 r.
Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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