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po zapoaaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1991 r. o ogranicznniu prowadzenia dzialalno$ci gospodrczej
przez osoby pelniqce funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, po2.619, z 1998 r. Nr ll3, poz. 715 i Nr 162, poz. 1125,
z i 999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz 306, oraz 220A2 t Nr I 13, poz 984 i Nr 214, poz 1806) oraz ustawy
z dnia 5 czrrwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym @2. U. zzml r. Nr 142, poz 1592 oraz z2@2 r. Nr 23, poz
220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz 9E4, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgoahie z 8rL 25c
tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sldad mata:6skiej wspolno$ci maj{kowej lub stanowiqce n6j
maj4tek odrgbny:
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych
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Z tego lrhrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci
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Inne dochody osiqgare z q/tulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lab
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Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazA6w
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