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                 UCHWALA NR /W . ^ .2011

                 ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                        z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty w sprawie powotania Rady Spotecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu oraz
zwotania jej pierwszego posiedzenia.

     Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) uchwala sie, co nastepuje:

                                @1.

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
powolania Rady Spotecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakladow Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu oraz zwolania jej pierwszego
posiedzenia.

                                @2.

Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu.
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

      1. Jan Laskowski - przewodniczacy

      2. Marek Gasiorowski - czlonek

      3. Slawomir Olejniczak - czlonek

      4. Wojciech Rychter- czlonek

      5. Krystyna Siwiec - czlonek



204. KRONE SDP27 2007 WP3074C 2010

205. KRONE SDP27 2007 WP3071C 2010

206. RENAULT MAGNUM 2007 WP61223 2010

207. RENAULT MAGNUM 2007 WP61221 2010

208. RENAULT MAGNUM 2007 WP61220 2010

209. RENAULT MAGNUM 2007 WSE07WG 2010

210. RENAULT MAGNUM 2007 WSE43UP 2010



        ZAL4CZNIK NR 3
DO OSWIADCZENIA MAJ4TKOWEGO

   ADAM STANISLAW LIPINSKI

Dotyczy cz^sci II pkt. 1 oswiadczenia; dom

Akt Notarialny nr 712/2002 nieruchomosc zakupiona w drodze zamiany
skladajaca sie z :

   - dom mieszkalny murowany, jednorodzimiy w stanie surowym o
      powierzchni uzytkowej 275 m kw,

   - budynek gospodarczy , murowany, w stanie surowym zamknietym,
      o powierzchni 250 m kw

Wartosc nabycia powyzszej nieruchomosci 230 000 zl pomniejszona o kwote
138 905 zl wartosc nieruchomosci bedac^przedmiotem zamiany .
Obecna wartosc rynkowa nieruchomosci : 1 100 000,00 A
Tytui prawny: malzenska wspolnota majatkowa.

Dotyczy cz^sci II pkt.2 oswiadczenia : mieszkanie

Akt Notarialny 1380/2007 z dnia 02-08-2007 rok potwierdzajacy nabycie
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni
uzytkowej 45,94 m kw w tym powierzchni mieszkalnej 33,40 m kw, w drodze
wymiany zakupionego w roku 2007 i posiadanego przez nas w ramach
wspolnosci majatkowej spoldzielczego wtasnosciowego prawa do lokalu
mieszkalnego o powierzchni 27,50 m kw za rownowartosc 160 000 zl
zaplaconych przy zakupie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu o
obecnej wartosci rynkowej 270 000,00 zl.
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        ZAL4CZNIKNR2
DO OSWIADCZENIA MAJ4TKOWEGO

   ADAM STANISLAW LIPINSKI

      Dotyczy czesci II pkt 4 oswiadczenia: inne nieruchomosci bedace
przedmiotem dzialalnosci gospodarczej.

   1. Akt Notarialny nr. 2839/2005 nieruchomosc zakupiona polozona w
      Sierpcu ul. Wroblewskiego skladajaca si? z :

         - budynek wagi murowany, pietrowy, niepodpiwniczony o powierz.
            uzytkowej 192 m kw - o wartosci nabycia 100 000,00 zl

         - budynek gospodarczy murowany o pow. Uzytkowej 83 m kw - o
            wartosci nabycia 60 000,00 zl

         - budowla- wieza oswietleniowa o wartosci 5 000,00 zl
         - utwardzony plac skladowy o wartosci 40 000,00 zl
         - studnia wiercona o wartosci 15 000,00 zl
         - wartosc prawa wieczystego uzytkowania gruntu 20 000,00 zl.

Tytui prawny: malzenska wspolnota majatkowa.

   2. Akt Notarialny nr 3230/2002 nieruchomosc zakupiona od STW w Sierpcu
      Polozona w Sierpcu ul. Dworcowa 50 B skladajaca sie z :

         - dzialka zabudowana budynkiem warsztatowo - administracyjnym,
            murowanym, o powierzchni uzytkowej 3 295,79 m kw.,

         - myjnia^ samochodowa^ z blachy o powierzchni 106 m kw.,
         - studnia glebinowa,
         - zbiomikiem p. pozarowym ,
         - ogrodzeniem stalym,
         - wyposazenie w oswietlenie, lini^ elektryczna^ siec CO, siec

            rozdzielcza_ wody, siec kanalizacyjna,
         - placem utwardzonym zabudowanym budynkiem wagi i waga_

Wartosc nabycia powyzszej nieruchomosci okreslono na kwote 423 328,00 zh
Wartosc gruntu wyceniono i zakupiono za kwote 96 672,00 zl.
Tytui prawny: malzenska wspolnota majatkowa.
Wartosc ubezpieczeniowa budynku i budowli - 2 000 000,00 zl
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ZA14CZN1K Nr 1 Data wphw" @a.^,w^-----    -7^0^
                            OSWIADCZENIE MAJATKOWE

                                 radnego powiatu

                             Sh^.?(^m dnia4A.4U^P.

                              (miej scowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana 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 skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic

   przynaleznosc poszczegolnych skladnikow majatkowych,
   dochodow i zobowiazan do maja.tku odrebnego i majatku

   objetego malzenska wspolnoscia majatkowa.
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i

   za granica.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez

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

   czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

   zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsea
   polozenia nieruchomosci.
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CZE;SC A

Ja, nizej podpisany(a),

                     @. I                    s

. ^fuas'Ay... w^.^.
  (imiona i nazwisko

oraz nazwisko rqglowe)
.......... w . .Ow/mUjL-......

             '      (miejsce zatrudnienia,
                    stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si@ z przepisami 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 stanowiace moj
maja.tek odrgbny:


