
Popielow dnia

INFORMACJA
1.O zatrudnieniu w okresie pehiienia przeze mnie funkcji radnego -czlonka
rodziny na terenie gminy Popielow
a/w jednostce organizacyjnej jednostki samorzadu terytoriainego
b/zwiajzku jednostek samorzadu terytoriainego*
2.O rozpocz^ciu swiadczenia pracy ,lub wykonywania czynnosci zarobkowych
na innej podstawie w spoikach handlowych,w ktorych co najmniej 50%
udziaiow lub akcji posiadaja^ jednostki samorzadu terytoriainego*
(na zasadach i przez osoby wymienione w art.24 j ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie
gminnym Dz.U.z2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn.zm.)

LOswiadczam ,ze Pan/Pani ......... C,i.e ...... a'tta.teu ......................... w stosunku
i Nazwisko)

do mnie .....................................................................................................
(matzonek, ) zam .....................................

.................................................... zostal zatrudniony na terenie gminy Popielow
swiadczy prac§ lub wykonuje czynnosci zarobkowe w spotkach handlowych w
ktorych co najmniej 50% udziatow lub akcji posiadajajednostki samorzsidu
terytoriainego

*niepotrzebne skreslic

Pouczenie :
Llnformacja winna bye ztozone w ciajgu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej ztozenia.Obowia_zek
ztozenia informacji dotyczy rowniez przypadku zmiany stanowiska krewnego zatrudnionego w w/w
podmiotach .Informacj? nalezy przedtozyc osobie na ktorej r^ce skiadane jest oswiadczenie
majatkowe.
2.Osoba na r?ce ktorej ztozono informacj§ , dokonuje analizy danych w niej zawartych .
Informacj? przechowuje si? przez okres 6-ciu lat
4.lnformacja podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej o ktorych mowa w ustawie z dnia
6.09.2001 r. o dost^pie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 1 12,poz.1 198 z pozn.zm./ z wytapzeniem
danych dotyczapych adresow zamieszkiwania osoby skladajajoej oswiadczenie oraz osob ktorym
oswiadczenie dotyczy.
5.Nie ztozenie informacji w terminie okreslonym w pkt 1 powoduje utrat? diety radnego do czasu
ztozenia oswiadczenia.
S.Podanie nieprawdy , lub zatajenie prawdy w informacji pociajga za soba^ odpowiedzialnosc na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego

/podpis osoby skladaja^cej osvi/iadczenie /



Popieiow dnia

/adres zamieszkania/

Q S W I A D C Z E N I E
o prowadzeniu dziaiainosci gospodarczej oraz zawartych

umowach cywilno-prawnych
(na zasadach i przez osoby wymienione w art.24 j ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza_dzie
gminnym Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z pozn.zm,)

LOswiadczam ,ze Pan/Pafii ..... &/.&&.&..... G2£.. .................... wstosunku
• V (imie i Nazwisko) *

do mnie
__ ^

zam. ....................... prowadzi
dziafalnosc gospodarcza^ na lerenieigminy ropieiow.

2.Oswiadczam ,ze Pan/Pani fi.'.e. 0.Q..tlL.C2Li
/ (Imie i Nazwisko) V

zam &>.£. ${p.ZujC.3t4
w stosunku do mnie .. P. ('£.... f/A At. c24.,

(mateonek)
Zawarf umowe cywilno-prawna^ z organem gminy /jednostka^ organizacyjna^ /gminna
osoba_ prawnq* i umowa ta nie dotyczy stosunkow prawnych wynikajqcych z
korzystania z powszechnie dostepnych ustug albo stosunkow prawnych powstafych
na warunkach powszechnie obowia^zujqcych .

*niepotrzebna skresiic

Pouczenie :
1 .Oswiadczenie winno bye ztozone w ciaju 30 dni od dnia wyboru a w przypadku podjecia
dziatalnosci gospodarczej, albo zawarcia umowy cywilno-prawnej, w trakcie peinienia funkcji - w
ciaju 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny ztozenia oswiadczenia.
2.Oswiadczenie niniejsze przewodnicza^cy rady przedkiada wojewodzie , radny przedkiada
przewodnicza^cemu rady
S.Osoba ,ki6rej ziozono oswiadczenie dokonuje analizy danych zawartych w oswiadczeniu.
Oswiadczenie przechowuje sie przez okres 6-ciu iat
4.Oswiadczenie podiega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej o ktorych mowa w ustawie z
dnia 6.09.2001 r. o dostepiedo informacji publicznej/Dz.U.Nr 112,poz.1198z pozn.zm./z
wyia^czeniem danych dotyczacych adresow zamieszkiwania osoby skiadajacej oswiadczenie oraz
osob ktorych oswiadczenie dotyczy.
5.Nie ztozenie oswiadczenia w terminie okreslonym w pkt 1 powoduje utrat? diety radnego do czasu
ziozenia oswiadczenia.
B.Podanie nieprawdy , lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu pociajs za soba_ odpowiedziainosc na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnegc

/podpis osobyvjskJadajgcej oswiadczenie /


