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                    UCHWALA NR .^'.?./..^5./2011

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

w sprawie zmiany planu fmansowego projektu POKL.,07.03.00-14-445/10
pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa
na zyeie'19

           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 finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Dokonuje si? zmian w planie finansowy wydatkow projektu POKL.07.03.00-14-
445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia
,,Szansa na zycie" zgodnie z zaiacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.

                                    @2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym
2011.

Zarzad:

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec .m^:e^bn.^



                        l^i <f ^6^ c^ir-......................

    '"......................................@@@@/@ -/@.........
 - papiery wartosciowe: ................ .^'Arf. C^. .^. W c'y C& y, .....

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

 II.
  1. Dom o powierzchni: ........... m2, o wartosc^':/'. ...........     tytui prawny: . . . . . . .    .       . @^@^@^@^^^W^

  2. Mieszkanie o pow,lerzchnl:^ff,,.a^.m2^owarto5G^.:^
     tytui prawny ^^&^^^^.^^^^^

  3. Gospodarstwo rolne:        '
     rodzaj gospodarstwa: ............... ,,- powierzchnia: .......
     o wartosci : .................... .^.^ . W .6^^/r. ........

     rodzaj zabudowy: ..........................@@.@@@@@@@@@@@@@
     tytui prawny: ...........................@.-@@@@@@@@@@@@@@@
     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i

     doch6d w wysokosci: ..........................@ y- ..........
  4. Inne nieruchomosci:                   (,     .//'

     powierzchnia: ................. . . ^l.C:. . WyCC..}^. .....

     o wartosci: ...............................................

     tytui prawny: .............................................

 III.
 Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
 emitenta udzialow: ........................... .^.'... @/ @/ @ @-!@@@@@
 .......................................... .^^.^:^.i^. . .

 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,liczbe i
emitenta akcj i: ...........................f:. .. @/-/.@@@@@@-@@@
 ....................................... .^.<^ . .W.^^l. ......

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 m6j malzonek, z wyla.czeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Paristwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia.zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: .............
................................... ~. ........r: ..../'./:. .........

........................................ ^?^. ^?4- t^.^J<.....

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



      prawna i przedmiot dzialalnosci): .........................

      - 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 i przedmiot dzialalnosci):,.....
      ^'osobiscie " '.'. '.'.'.'.'.'.'. '.'. '.'.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '. '.'. '. '.'. W.C-. '.^.^.^S..^.

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

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

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

     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ...... .t^L^.^w l^C@^

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

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

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

  2. W spoldzielniach: ........................... fy .../. /......
     .......................................... M^.(y(<8rff@^L
     ................................................... .w. .. /..     - 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: ................................................

  3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:
     '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '^^-'. ^.fy'CKV

     - 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 osia,gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej-Lub .?a,jec, z.,Dodam,em, kwQt.-uzvski.wanychz ka^dego Lytulu^ ^. ^ ^.^^. ^/SS^^. ./Z./K..
 ^.^..Wf^^^C{. jc051^^ ^.^.W.K. ^Y^-\^t-:. . .
. .^r^^A^X.. ^%^/^y^-.^'4^^. P.^^........



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
przypadku pojazdow^mecha.tii/pzj^yph nalez.w- podac/ma-rke, ^ model _j.
rok produkc/ji) :,. ^^(^^/^.^'^. r.^.^i/lff/^^O'r. .<0:%U,.,. . ./,
 . ^ fy^^. .^^4 f. .^A^^^^^^ .^^C'. Cffi

. ^^.^u^L^y.     . .^. ^^^^^.^^^ ..........

x.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo. w zwd-azku- z jafkim zdarz^n-r.em, /w^jakiej
wysokosci) : ^^^^.fa<^@ff^^^Z^(^^%^           . . ./. .... ./
. S.^^t. ^^J'^.,/^.^.^^^^^.^^^.^

- ^di. .^y.4^"- <-^^- ^^^^^^^^.^<^-:%?<rf-. @^^&^f.... X
. .^^^<;^^<^?(C.. .^^U^Cr- .^^.^.V-^.,.^-^^- @@@@@@@-
. ^z-i^^^.^.^rr. W/WL. c^,^^. z^-^^^z^-........

.. c^^^.^.@e^y/.^f^L-. ^^SA' /?^-.u. ...y..............

CZE1SC B

Adres yam-;.

Miej see polozenia nieru^uuiLiu-s-
cz
1.
2.
3._________
4. .. 77^~777^~7T777~.......

3,ci wymieniom

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.    .//'/' /y^7

c$/^^. .^^<^%%^< .. /%^^^^^
    (mie^scowosc, data)                         (podpis)

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

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

-' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.


