
/;/<@< . C^C^^ - 3/'-/. a<^^^/</

    UCHWALA JdS.lJ.S.m

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
     z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo-finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaidadow Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za 2010 rok.

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
- uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

Po dokonaniu analizy Sprawozdania rzeczowo-fmansowego Samodzielnego
Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok -
wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
zatwierdzenia   Sprawozdania   rzeczowo-fmansowego   Samodzielnego
Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.

                                  @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                  @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1 .Jan Laskowski - Przewodniczacy

2.Marek Gasiorowski - czlonek

S.Slawomir Olejniczak - czlonek

4.Wojciech Rychter- czlonek

5.Krystyna Siwiec - czlonek



prawna i przedraiot dZtLalalnosc

 ........"......koMa-../^
- ^'^^^^^^^^^c:;:::::;:;;::::::

wspolnie z innymi osobami

   Z tego tytulu osiagna.lem (elam) w roku ubiegiym przychod
   i doch6d w wysokosci: ............ .U. Vv. ......... .......

2. Zarzadzam dzialalnoscia, gospodarcza lub jestcm
   przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalnosci

  ' (nalezy podac form? prawna i przedmiot dzialalnosci): ..
    ...............-............-.@-@-@ ^W- @ .^l<E^4 ^A- ......

   - osobiscie ....................@@@@@@@ .@,@((.,@ 1 @ i'''D ' @-@ @ @i

- wspolnie z innymi osobami ...................-@.@(@@@'-@

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci: ........................... -//,^ @ @ @fisW^-/r

VII.
 1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziha spqlka.) : .........

     .................................. A4?.. p.i^cM^........    - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy). ^ . .^f,. .jt ........

       .................................. .-AUc^.. .w'-Qt^a./^....
    - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kie.dy) : - ^. ,.'. . . .

                            . ..............M'^.. S[-Q^.U^^..
    - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od Uedy) i S^._/..

       ..................................... ^tti'fc. .wr^wj.
    Z tego tytulu osiaqn-alem (elam) w roku ubieglym dochpd    w wysokosci: .......................... ../^.@. .^tjU^

 2 . W spoldzielniach: ................ ^ .......@.....@..-'.@@@@

     ;:::::::::;::::::;::::::;::::::Me.:::cfc:fe^
    - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ....y...:.......-.

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
@@@@@-@@-@@:@:@::::::::;::::::;:::::: ;^C&; i
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

   Z tego tytulu osia.gnalem (elam) w roku ubieglym dochod
   wysokosci: .............................. ^jC? ^ ^ ^

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:

- jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy) : ., . .^y @ . !-
  ........,............@-@@@@@@-@-@@@@@<IA4. xl...

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) s.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od 'kiedy^

Z tego tytulu osiagnaiem(elam) w roku ubieglym dpchod w
wysokosci : .......................-.--@@.-@@ -A^-P- -tjn /1^;p(W^W!

       J /
VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
d^-jalalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych                ,

^^S^^^s;^^:^     y@ @ -4 otote- @ ^oteao--'" /1^ OH5 '^Z'^ """"
   5)/l^o^- o d/iA&fo @^ dD oU(SL @Co^MA @/^S^.O0^^

                                         J                           '



                        Data wotywu ....@.^..:..^.:...&5^-
 ZAtACZNIK Nr 2                 ,                     'Jb<^/c,

                        OSWIADCZENIE MAJATKOWE
 cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika-pewiatu, kidrownika jodnostki

     organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacoj i cztonka organu zarzqdzajacego
   powiatowa^ osebq prawfia-efaz-esoby wydajacej docyzjc adrrHniotracyjno w imicniu

                                 starosty1
                             .^^^/D, dnia ^^^yo

                              (miej scowosc)

 Uwaga:
 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z

    prawda., starannego i zupe3:nego wypeinienia kazdej z rubryk.
 2. Jezeli poszczegolne rubryki nie'znajduja. w konkretnym

    przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".

 3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic
    przynaleznosc poszczegolnych skladnikow inaj a,tkowych,
    dochodow i zobowia^zan do majatku odrebnego i maja.tku
    objetego malzenska, wspolnoscia. maja^tkowa^.

 4. Oswiadczenie m.aja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica,.
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci

   pieniezne.
 6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w

    czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
    zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz miej sea
   polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A                                        _,
 -.       ...     ., .       , ,   ^'@^ft/D^/^'^t^P^^f    /2^-^/<-Cd?C^:

Ja, nizej podpisany(a) ,^>'"-.... ...../............ .i^.(./. .... . ..,
                                   (imiona i nazwisko '

               ^   ^,@~~ .ifC^/'r' oraz nazwiskg<r^owe)/,-. ^   - "a,
urodzony^ .J.^ ^. ^<^.u.^. ........ ^ . r^y^ @./\//. ?

       L'H^orG'^'w'^ ^ h/^Ci^'^1^^ ^ @^ /      / - :::: '^W^M'. :A7^?^:^:^^J%w^:: \W.^.w.^/^'/
                     (miejsee zatrudnienia,

                    stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace
w sklad malzehskien wspolnosci manatkowen lub stanowiace moj
maja.tek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskie^: ./....... .'.//',  ............................ ^A^.'.^.^^^. .^P^^^^t

  ....................................................... ./. ...
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...............



                                           .^'.r/^ /O ./@Ci t/^'c-<@-/

     prawna i przedmiot dzialalnosci) : ./F@. . . .-@". . ./<. .../.....

     - osobiscie ...............................................

     - wspolnie z innymi osobami ...............................

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod
     i doch6d w wysokosci: .....................................

  2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem
     przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
      (nalezy podac form? prawna '2. nr^dA.ot, dzialalnosci) : .....
     ..................... ./^^'f. . . , ^. . . .^ . . ~'./. ...................

     - osobiscie ........................../. ....................

     - wspolnie z innymi osobami ...............................

     Z teqo tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d
     w wysokosci: ..............................................

 VII.
  1. W spolkach handlowych (izazwa? sie^zi^^spo-bki) : ...........

     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): . ./. ................

     - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

     - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

     Z tego tytulu osia.gnalem (elam) w roku ubieglym doch6d
     w wysokosci: ..............................................

  2 . W spoldzielniach: .......... .\.. . . ./. /:...... y...............
     .................... ...^^.@JpA//.c^...............

     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ./.. .................

     - jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...........

     - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

     Z tego tytulu osiagna.lem (elam) w roku ubieglym doch6d w
     wysokosci: ................................................

  3. W fundacjach prowadzacv.ch^rd^iala'LrySc gospodarcza:

     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):/....................

     - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

       ...........................................................
     - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w
    wysokosci: ................................................

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniemjcwot uzyskiwattych
z kazdego tytulu: tr/.^-^W. . . . 4^2^.'^. . . . ^?? J^</-. 6). ....

............ //ynWL ..a^^W".... ^....... y^.C.of.................. ^r.c^^J.f: .................... .^. !@'.@.@. ^.....



                             IZARZADU
                  POWIAJXJ W SIERPCU

                          A ^ ^^- n^
ZAt^CZNIK Nr 2      Date wpSywu^....-.-..-.-"--"""^^^^

 cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jedmiostki
     organizacyjinej powiatu, osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego

   powiatowq osobq prawna. oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu
                                   starosty1

                               S/A ft. @. ...... dnia^: .4?: ^P^r. ^

                                (miej scowosc)

 Uwaga:
 1. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z

    prawda,, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
 2. Jezeli poszczegolne rubryki nie''znajduja. w konkretnym

    przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
 3. Osoba sk3.adaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic

    przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maj a,tkowych,
    dochodow i zobowia.zan do majatku odrebnego i maja.tku
    objetego malzenska. wspolnoscia. maja.tkowa..

 4. Oswiadczenie maja.thowe dotyczy maja^tku w kraju i za granica..
 5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci

    pieniezne.
 6. W czesci A oswiadczenia zawarta sa. informacje jawne, w

    czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
    zamieszkania skladaj a.cego oswiadczenie oraz miej sea
    polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A                     p
Ja, 'nizej podpisany (a) , A.I <^.^<. .ffo^. . .^J^?.^. ....

                               1     (imiona i nazwis^ro

                n a a. /   f/) ..f i oraz nazwisko rfidowe) iurodzony(a) . ;<^'. 9. 4 : A^. ^.t .V. ........ w . HW^.^. . . . .

 ...... .ftQlS.. . . .6:^.?.^ . .^ ..............    .^.. '.. .........

 ......'.. .^..^pe.i... 52<^' f.. wy. A... .V. .$?^w?@.^.........
 ............ .v. ....... .^.^.@:^ U.^U. . . . 0^^/.^.^/. ...........

                     (miejsee zatrudnienia,
                     stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace
w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce m6j
maja.tek odrebny:

I.Zasoby pieniezne:                                    ^n ^/-VQ 7 "
- srodki pieniezne zgromadzone w walup^-e^poiskiej : 'i'^.<. '-"":'. . i

  ............ .^^.e.ie^?.'W.. . . .m^.o.LC^SlC4i-. ............

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : .WnSi, . .^Q W!'<! VX^f


