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1.O zatrudnieniu w okresie pelnienia przeze rnnie fonkcn radnego -cztonka
rodziny na terenie grniny Popielow
a/wjednostce organizacyjnej jednostki samorzadu; terytoriasnego
b/zwi^zku jednostsk samorza_du terytorialnego*
2.O rozpoczedu swiadczenls praey ,fub wykonywania czynnoscs zarobkowych
na Jnnej podstawie w spolkach handiowych,w ktorych co najmniej 50%
udziaidw tub akcji posiadaj^ jednostki samorzqdu t&rytoriafnego*
(na zasadach i przez osoby wymienione w art.24 j ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajjzie
gminnym Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z pozn.zrn.)
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/
/
1 .Oswiadczarn ,ze Pan/Pani
/?./.^
.<V:'.^.:./.£?.??*/:.
w stosunku
(imie i Nazwisko)
/
/
do mnie
,
(mafeonek,}
zam
zosta! zatrudniony na terenie gminy Popieiow
swiadczy prace lub wykonuje czynnosci zarobkowe w spoikach handiowych w
ktorych co najmniej 50% udzlalow lub akcii posiadaja^jednostki samorza_du
terytoriainego
*niepotrzsbne skresiic
Pouczenie :
Unformacja winna bye ziozone w ciajgu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej ztozenia.Obovv-i^zek
ztozenia iriformaci: dotyczy rowniez przypadku zmiany stanowiska krewnego zatrudnionego w w/w
podmiotach .Informacj^ naiezy przedtozyc osobie na ktorej rece sktedane jest oswiadczenie
maja_tkowe.
2.Osoba na rece ktorej ziozono informacje , dokonuje analizy danych w niej zawartych .
Informacje przechowuje sie przez okres 6-ciu iat
4.lnformacja podlega ujawnieniu w Biuietynie Informacji Publicznej o ktorych mowa w ustawie z dnia
6.99.2001 r. o dostepie do informacji pubiicznej /Dz.U.Nr 112,poz.119S z pozn.zrn./ z wylapzeniem
danych dotycza^cych adresov^ zamieszkiwania osoby skiadajapej oswiadczenie oraz osdb ktorym
oswiadczenie dotyczy.
5.Nie ztozenie informacji w terminie okresionym w pkt 1 powoduie utrate diety radnego do czasu
ztozenia oswiadczenia.
S.Podanie nieprawdy , iub zatajenie prawdy Vvf informacji pocia^a za soba.odpowiedzialnosc na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
_^ f.
/podpis osoby skladaja>ej oswiaticzenie' /
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/adrss zarnieszkania/
OSWSADCZENIE

o prowadzeniu dziaiainosei gospodarczsj oraz zawartych
umowsch eywilno-prawnych
(ns zasadach i przez osoby wymienione w art.24 j ust. 1 usiawy z dnia 8 marca 1 990r. o samorza_dzi
gminnym Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z pozn.zm,)
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dzia-fainosc gospodarcza, na terenie gminy Popieiow.

.

f

j

. .

,y, *

/^/^j^^f

. . prow &

2.OswJadczam ,ze Pan/Pani
(imie i Nazwisko)

zam
w stosunku -do rnnie
(mateonek)
Zawarf urnowe cywiino-prawna_ z organem gminy /jednostka organizacyjna_/gminna
osoba prawrici* i umowa ta nie dotyczy stosunkow prawnych wynikajacych z
korzystania z powszechnie dostepnych ustug aibo stosunkow prawnych powsiatych
na warunkach powszechnie obowiazuja_cych .
*niepotrzebna skresiic
Pouczenie :
1.Oswiadczenie winno bye ztozone w ciqgu 30 dm od dnia wyboru a w przypadku podjecia
dziaiainosei gospodarczej, albc zawarcia umowy cywilno-prawnej, w trakcie petnienia funkcji - w
cia^u 30 dn: od dnia zaistnienia przyczyny ztozenia oswiadczenia.
2.Oswiadczenie niniejsze przewodniczapy rady przedklada wojewodzie , radny przea'Wada
przewodniczqcemu rady
S.Oscba .kiorej ziozono oswiadczenie dokonuje analizy danych zawartych w oswiadczeniu.
Oswiadczenie przechowuje sie przez okres 6-ciu lat
4.Oswiadczenie podiega ujawnieniu w Biuietynie informacji Pubiicznej o ktorych mowa w usiawie z
dnia 6.0Q.2001 r. o dostepie do informacji pubiicznej /Dz.U.Nr 112,poz.1198 z pozn.zm./ z
wyla_czeniem danych dotyczacych adresow zamieszkiwania osoby skfadajapej oswiadczenie oraz
osob ktorych oswiadczenie dotyczy.
5.Nie ziozenie oswiadczenia w terminie okrestonym w pkt 1 powoduje utrate diety radnsgo do czasu
ziozenia oswiadczenis.
e.Podanie nieprawdy .. iub zatajenie prawdy w oswisdczeniu pociaqa za SODS odpowisdziainosc na
podstawie an. 233 § 1 Kodeksu icarnegc
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/podpis osoby sRraaaiace| oswisticzenie /

