Oświadczenie
o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka

Ja niżej podpisany
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zgodnie z art 24 j ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z
20 l r. Nr 142 z póź. zm./
11mój małżonek prowadzi, działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
W oświadczeniu prosz~ podać imi~ nazwisko małżonka, przedmiot, miejsce i dat~
rozpocz~cia działalności .
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2. MÓj małżonek zawarł umowy cywilno prawne z organami Gminy Miejskiej Tczew,
jednostkami guilny lub gminnymi osobami prawnymi na terenie Gminy Miejskiej Tczew ( nie
dotyczy stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dost~pnych usług
lub stosunkÓw prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących. ) .
.

............................. ..........................

..

.. .~.~~.~

~.~~~

.

.

---

.........

.

,

.............................................................................................................................................

......................

.

.

...........................

......................................................................................................................................

Oswiadczam, iż:
l) art. 24 k ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i konsekwencje za niezłożenie oświadczenia w postaci utraty wynagrodzenia,
2) prL.episy o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z art. 233
§ l kodeksu karnego są mi znane.
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I miejscowość, data /

POUC:.lCllic:

Oswiadczerne należy złożyć. do 3 marca 20031'.
Art. 24j. l.ustawy z dnia l) marca 1990r. o samorządzie gminnym

"Arc. 24j. 1. Radny, woje, zase~pca wojta, sekretarz gminl/ skarbnik gmim,', kierownik jednostki or1<;unizacl/jnel
~f/lJfI\i, osoba zarządza/aca i czionek organu zarzadzajacego f!.mirmą osobq prawną oraz osoba wydająca
dec\iz/e administracvine w imiewu wójta sq obowiqzani do złozenia o~'wiadczeflia v działalności gospodarcze;
prowadzonej przez ich maJzon./w. wsJymych, zstymych oraz rodzeństwo jeżeli działalnoŚĆ Ja wykonywana Jest
na terenie gr/liny. w kJńrej o:>vba ubowiqztJJla do ziozen.ia ośwuuJczenia peini fimk.ch lub jest zatrudmona.
Obowiązani są również do zUJżenia oświadczenia o unwwach cywilno-prawnych
zawartych przez Ich
małzonków, wstfCpnych. zstymych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z orgafltJJfli gminy, jednostkami
orgamzacy;nymi gmmy tub gmiJUlYJJllosobaf/u prawnymi i nie dotyczą $osunkó'rI" prawIlych wynikających z
korzyscama z powszecJuJ.J.edost~lIych usług tub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechme
obOWiązujących. /I
Art 13 ust.2 ustawy z dwa 8 marca 1990r. o samor.t.ądzie gIllianYIIl
o

"Art. 13 U/j'l.2 osoby zobowiązane do skJadania oświlUk:zeilO których mowa wart .. 24 j ust J
ustawy o której mowa wart. 1, wart. 25 e ust 1 ustawy, o której mowa wart. 4 j art. 27 e
ust. l ustawy, o której mowa wart. 5 których małżonek, wsUWny, zst(CJmylub rodzeilstwow
dmu wej.~cia w życie niniejszej ustawy, prowadzą dziaiabwść gospodarczą lub są stronami
umowoktÓrych mowa w tych przepisach, są obowiązane do złożenia rowiadczeń w termime
60 dni od dnia wejścia w życie. O';wiadLunla skladalle są wedlug SlaJ'IU na dzidl wejścia w
zycie nilliej~eJ ustawy. " .- ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003r.
An. 233 § l Kodeks Karny
"Art. 233 § 1 Kto sklada)ąc zeznanie mające służyć za dowód w post((jJOwaniu sądowym lub
innym posJ.qJowarli.u prowadzonym na podstawie ustawy zeznąje nieprawtĘ lub zataja
nieprawd{ podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 "

