
s^-w^.w^^
                    UCHWALA Nr J%dl/.^/2011

                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia 27 kwietnia 2011 roku

zmieniajaca Uchwate Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
           Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,

o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.)
art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                    @1.
W Uchwale Budzetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 Nr 25/III/10 Rady
Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza si? nastepujace
zmiany:
1) Zwieksza sie dochody budzetu o laczna^ kwote 3 800 zl. Plan dochodow
budzetu powiatu ogolem wynosi 47 531 993 zl.

      a) dochody biezace zwieksza sie o kwote 3 800 zl tj. do kwoty 44 731 993
      zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym
      Zaiacznik nr 1 do Uchwaly Budzetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2) Zwieksza sie wydatki budzetu o laczna, kwote 3 800 zl. Plan wydatkow
budzetu powiatu ogolem wynosi 53 331 993 zl.

      a) wydatki biezace zwieksza sie o kwot? 3 800 zl, tj. do kwoty 43 733 511
      zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy, zmieniajacym
      Zaiacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki na 2011 rok,

3) Zmiany w wydatkach budzetu obejmuja^ zmiany planu wydatkow biezacych,
zgodnie z zaiacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym Zaiacznik
nr 2a do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki biezace na 2011 rok.
4) Wprowadza sie zmiany w dochodach i wydatkach zwiazanych z realizacj^
zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami
realizowanych przez powiat zgodnie z zaiacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly
zmieniajacym zaiacznik Nr 4 do Uchwaly Budzetowej pn. Dochody i wydatki
zwiazane z realizacja^ zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych
odrebnymi ustawami. Plan finansowy dochodow z dotacji otrzymanych
z budzetu panstwa na realizacj? zadan z zakresu administracji rzadowej stanowi
zaiacznik Nr 4a do niniejszej uchwaly, a plan finansowy wydatkow
z otrzymanych dotacji z budzetu panstwa na realizacj? zadan z zakresu
administracji rzadowej stanowi zaiacznik Nr 4b do niniejszej uchwaly.

                                    @2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym
2011.                                       ^-^
Zarzad:                                         ^-^J^ /
Przewodniczacy      JanLaskowski            ...............y..........
Czlonek            Marek Gasiorowski      .^e.QbgCO^ki..

                                                    /^'w/', </Czlonek              Slawomir Olejniczak      ......^y../.A.. .......
Czlonek               Woj ciech Rychter         ........yM^..........

Czlonek             Krystyna Siwiec         ^h^.&e.C.^.^



 - papiery wartosciowe : ........... ."@'@ ..........-.....@..-@@@@@

   .................. na kwote: .....................@@@@@@@@@@@

 ": Dom o powierzchniA?0^^^^^           o,.wart o,s c.i ,^0.-(W.f^O

     tytui prawny: cfc r0c?. ^W^-fA^/^O-SUO^ . . .      '@       .

  2. Mieszkanie o powierzch'n;^.: . .'0 .to . . _m2, o wartosci. y/.'^' .uL<L/'.\V'^"@^
     tytui prawny: .... ./V-^D/^>, . .^.--^1.. A.6 .O^.^P.OM ...... ).

  3. Gospodarstwo rolne:         A J,                       ^ yj 3.1^
     rodzaj gospodarstwa : . . . iWA^.V^. ...... powierzchnia : @/i. (. l.\/.1."^@
     o wartosci: ....... AO. ^^ : S37._. @ @ - @a- -I- .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     rodzaj zabudowy: ....... .A ,_AUg. . .QW^C..^. ...............
     tytui prawny: ...... . ^W UJ'LC^M<?.^.< . . .. ...............
     Z tego tytulu osiagnalemfeiam) w roku ubieglym przychod i^-          (' __     doch6d w wysokosci: ............. ^Q.O.fiO.-. iMWM^.^-WMV U\AW ,

  4. Inne nieruchomosci:          \      n i\                       3

     powlerzchnla:.:::::::::::: .^::: @M^j::::::::;::::::
     o wartosci: ............... ^.. . @O^^^q- ..............

     ...........................@: i<(/v.\^ ........ .r. . .\. -..@@@@@@@@@@               @
     tytui prawny: @@@@@@@@@@@@-^-;@: ^(^1; ::::::;::;:

                                                 J      J

 III.
 Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
 emitenta udzialow: ............................................

 udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolc'e:

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

 IV.
 Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
emitenta akcji: ...............................................

 ::::::::::::::::::::;:::::::::::::^::::dofu^::::::::::
 ...............................................J....1..........               (akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji wnspfliice: ...... ...................................... M.t... .^WV^.......
Z tego tytulu osiagnalein (elam) w roku ubieglym dochQcL.w^,
wysokosci : ..................'............ .M.U@. . Qt^tUCi/4^. ......

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyiaczeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............

VI.
 1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form?



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                           '



 IX.
 Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
 przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
 rok produkcj i ) : ............................. .ci-, ........ -@-@..<... .. .dp&t.A.9^<^.. ^. .-^OO^v.....-. .^^oU4..-.. ^l.^.y.-st

 ::: &^A%[i.:'5cuc6:: '-.'A^y.y.'.'.'.^.: ^yS^-:; -~@fc '-.^b^,
 ........................................... ^................... '4

 x.
 Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
 zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
 udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
 wysokosci ) : ................................. @/f^\- ..............

 ::::::::::::::::; ;bK<?ta^:; '^^ww.: ^:(:4-C5; :-?2@&3/
 ::::::::::::;:::;:: :fcA.;: JOIL: ^AUA- ^'.::::::;::::;:::

CZE;SC B

Ad res z-.rm' m^^v-^m' -^@^^^v,.- ^i.i.^-i@^@@@^@@@^@@-@@@ @

Mi'p.j.qri^ ....r^voma n-i ernchnmng^n Mwrm om onynh w punkci'e II

czescd                                 @
1. ...
2. ...                            @@@@@@@@@@
3. ....................                      ,/................
4. ................................          ..................

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

...SiW.^-R^ft/.,        .       rtT (^/^pf
    (@ielscilwosc, data)                               jA^VUr"1'-^

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

  produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.



                        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: ...............



   .................. na kwot$: ................................

  1. Dom o powierzchni @./''. . ^.C.^ ~. ., m2, ja wartoscAAX',',, ..../..         -
     tytui pravvny:^^^<^c^^.^./^.^^^                                 '- _.

  2. Mieszkanie o pow/erzahni y y"'. .... m2, o wartosci: . ."~. .... ^^o^f0'^1' ^n^^yy*
     tytui prawny: ..^Uf. . ^ftf^^. . .......................... '

  3. Gospodarstwo rolne:       //   /                     @?? / ^ / ->
     rodzaj gospodarstwa^.^^''-. ........ powierzchnia:"-< .f. ^/f.
     o wartosci: .^.^.'F>@'/,.'?. . ... ,. .............................
     rodzaj zabudowy./^^:^. ^/^/^.'r^.'-f. ............ yy ..r. ......
     tytui prawny: ^^^r?^/^-^^^^.<^fA^^.?^'?-^^^                      @^"'^
     Z tego tytulu osiagnatfimte-^wr) w/ro&UA-ibieglym p-i.-zychod ^l^70'" ^,^^/^rc,^. >
     doch6d w wysokosci : -Y.?"/. ^ . . .^^^f. ?. . ^ .^7.. .........

  4. Inne nieruchomoaci: ^     /            /i/^-^e'-/^       ^ -ff^-i s
     pawierzchnia: ^/^/.^c?.,^^.^^. ^ 5^/2.0. f./f^-.^V^.
     ^W^. .n/1.^?^. .c^^^.-^............... /............ '
     o wartosci: . is?.^! @JG^'f'.r. ....................................

     tytui' Rrawny ^^^^^@^^ ^^'^^^^^1^4^^^-^^ - ^'^^^Q

    /&^.^/:pc.^?w'tV: .^yff^y^. .c'^'/j?-?^^^.- ^fyy^/^^r. .^^^^y  ,^^i''yU@/q-j-^ / y. ^-/io/-?^ /^&_^ ^s M^^ ,'^^,^ -/^a^ ^/fe^y- ,,,..,. -^-.^^
 in. ^^T^ /^^u- ^^h^ ^^/^Zr^ v /-  yy^- ^^ ^
 Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
 emitenta udzialow: ........... .'.. . ../. ./. ........................
 ........................ ..^u-.^.. .'^^^'y.
 ........-@............................../......................

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spoice:

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

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
emitenta akcji: .......,......../. .Z'. ...  ..................... ...................... .^^^. ^/^^/.. .....................

 ...............................................................               ^@akc]e te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice: ......               \_.^

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

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: .............

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -.wr -^/fyt^/- @@@@-@@@@@-@@@@@-@@-@@-@

VI.
 1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form?



                                           .^'.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: .................... .^. !@'.@.@. ^.....



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
przypadku pojazdow mechaniczny.ch nalezy .podac .marke@ modfel i . "'rok produkcjr) : ^^y^.4^.^^ft.4ff.. .^4^^/^4<<f. W^,

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (w^e^/koifto, w zwiazku z jark,i'm .zdarz^niem, w jakieg./-, ,w^sbkysci) : ^^y.^f f! . ^yW,^. . .^'^@^^.^ . . ^>.<7-/<'

. .^r.^^. .'X^ ~z ^ ^^0'@/>K^- A/' ^y^o n0'^ . ^^^^j^
^sUs^:'^... ^^. ff. ^r^../, .'pj?.y^f<^J. .^.9.^f:.^^f^r.^^^
.. @^^t^;^:';-^.. ^??^.'.. ,^^.57^/.-P.S~...................

CZE;SC B

lyiiejsce polozenia niej-Lici.iuinua^j- wymienionycn_Y@_^^_
r. 7. e .@^r. @i  A f a_d_r^gj_                                                         @@@@ @@@@
1 .
2.
3.                                               @@@@@@@@@@@@@@@@. .
4. .....". .................................

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

/^^F^:^ ? . Q^:. ^@>^ ^^/. /J^^^^^^ P.//.^^

     (miejscowosc, data)                         (podpis)   /

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

  produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.



                             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



 - papiery wartosciowe: ....... (V^.&f. . .<@'U skif.CTUf. ...............

   .................. na kwote: ................................

  1. Dom o powierzchni: . . . . .4, K. . . m,2, o warto^i^, AP^. @>. @^'P. .u -, _

     tytui prawny: ..... M^h f.i /^Aj^. . . .^m^Aff ^.C^iX4@. ft .'^^-SW Z/fQ

  2. Mieszkanie o powierzchni. . .^> A . /-, m^, o wartosci: . rC'.t .ft f." ^
     tytui prawny: .^ AlW? /^.@/<<^ . ./W <Wft 1 .<@. @Z^.S.""'^. . (^9. ^ @ ^. (X^

  3. Gospodarstwo rolne:     ^      <
     rodzaj gospodarstwa: ./W^.^ .C)wt>SffW, powierzchnia; .......

     o wartosci: ...................^ . .V. . ^ ....................
     rodzaj zabudowy: ...................y^-. ...................
     tytui prawny: ..................... .@". ....................

     Z tego tytulu osiagnalem(elam^ w roku ubieglym przychod i
     doch6d w wysokosci: ...... .^w.^r. . .^ v4 f'M @ff<^J. ..............

  4. Inne nieruchomosci:  ^           7     / v /
     powierzchnia: . . S>/^<^. i.lei^, . r.SO ftf^. . ffAQ^MC^. . sf.@1.5^c,.'QU@yW^/

     .... @.Q.ww..'. .-^.s ^A \ .A/K>.TS.. . ."y^fu oi.i.^3^^.^.... W. Q.a.^Z./.yQ
     o wartosci: . ... .v. .......... ^. SO. ^0-0 ^D- @ IA- ..................

     tytui prawny: . . .^k/ra P. i ..'wi'i^ . . ^^A A i.C^.^f^^. .....

 III.
 Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
emitenta udzialow: ............................................

 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. .^.^.'.'. 'G>.'^4. f'.f. '.(W'.................
 ........................................V...@^.................
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spoice:

 Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: .......................2-...........................

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
emitenta akcji: ...............................................

 ............................. /:........ .1. .......................
 ...........................4r-.t-... iQ.Lo. ruc/z.^.................
 .......................................d../..................
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice: ......

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

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: .............

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. '.^'C.'.'.'. ii fi@>'.r.^.(W.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

VI.
 1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form?



     prawna i rarzeidraiot dziAlalnosci) : -^W^. .". ^P.^-f^f. . . .

     . .^k'^P^^00'.^^.. .^.'3 "'/.?-@.. .SP.^.0'^.. .@^@J^.. dWc-yi.....
     ^'osobiscie' ^.Q'. A'A < .i'^Alo. ^jaff^.^l^?. .-?. S-^-.'Y^.Q ^.^

       . . . S. .^AY.V@.^. . . . .(s^.^'^. ...........................

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

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ybiCTlym przychod
     i doch6d w wysokosci: . . . .4^X . . .^.u'L^i.{^>/\ .CA^'. ............

 2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza."Lub jestem
    przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
     (nalezy podac form? prawna i przedmiot dzialalnosci): .....

     - osobiscie .................^.........i...................
       .........................4^1.4-... .^ L?^ y cw.............

     - wspolnie z innymi osobami ........... .V. @ @V, .............

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

VII.
 1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): ...........

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

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

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

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

 2 . W spoldzielniach: .... ..@^ t:. . . . .G?.kD.T.f. C?f4f. .............
     .......................................y...^..............
    - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ....................

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

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

    Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w
    wysokosci: .................^-......... .i...................
     ......................... .^ @'..... .@.l^.'f^.CW. ............

 3. W fundacjach prowadza.cych dzialalnosc gospodavcza:

     ...................... -4~sr c . . .^fcs.T".4 @<^^. .-...@.@@..-@@@@@@
    - jestem czlonkiem zarzadu (od kiecVy) : \f. ..................

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

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

    Z tego tytulu osia.gnalem (elam) w roku ubieglym doch6d w
    wysokosci: .................. ,/-. ....... , . 4. .................     ........................... A^ <- . . . . .QM^.W. ...........

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiy^Tiych ,
z ka^dego tytulu: . .^^^Pl ^.W . . .^. .-2^fe^ . . ^U^ S. -^./*@.f. .,
^. . 'STi^to^. . fi)^CW^ . f. OAl.,.ffl^P.^ ^OJW. .^.^.^.C. ^.'.Z^^

 w ^(A,W. .^.. ^w<-^s.^.. ^A ^.'3 ?U. H. ^. d.i^y.^^c^
 ^1^4, fw^^.t.... $i\y.^. w.. ^ k^^c W .(Pi: M-.l.Qi^



.^P. A^:A^: .S.*?4.^^. u?^s.^3'?w. .^. .^t.^ ^?lo>.l?@' ..'fP.S.^-fi ^.^
                           'j            @'3

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
rok produkcj i): ...............................................

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. \'^.t'.'.'.'. :<?fc f':4 0^1;;:;::::::::::;:;::::

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): ...................................................

./Uft.C.

CZRSC B

Miej see poloz^-lia nieruchomosci wymie'nionych w punkcie II *
C7.p'qi-'J-  fl   farf-rag} @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1.     .

2. .                                   @@@@@@@

4: :@@@@@@@@@@@@ -,:$?:

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.^'y.< .^:.^:^:^ ^    M.^^. ^. .fy.M^
    (miejscowosc, data)                     |   (podpis)\|.^A

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

  produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.


