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                     UCHWALA NR ^0. 3 ^.2011

                  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                        z dnia S lipca 2011 roku

w sprawie zmiany w planie finansowym wydatkow budzetu Powiatu
Sierpeckiego na 2011 rok.

          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:

                                   @1.

Dokonac zmian w planie finansowe wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego
na rok 2011 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

Cztonek

Cztonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Stawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



 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 komunainej osoby prawnej
 nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
 nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: .............

 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. W.'. '.Qtch'c'yM.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

VI.
  1. Prowadze dzialalnosc gospodaroza (Aalezy podac fdrme prawna,

    fi przedmia>t dzialalnosci); O.^QO^.^.WQ.'^flQ'. .'. WHw.QW

   clKmpw.oivQQOi^. .msc^^^.cMu .^^j/^^/wm!.v          @   . ,   .             i       @J    f @r-L I,                                                    ,   I

     - osobiscie ........... I.\A,U\ ...................... .v- ......

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

     Z tego tytulu osia.gna3iem(elami) w, caku uibiegl.ym przychod - ffO^
     i dochod w wysokosci MIWOOL TWW3VW. pt.&S. ^ MOC^IS^I.''h

 2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem '
     przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
     (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): .....

                             '.../. /..............................     - osobiscie ....... IjIM. .wfflGf^. ........................
     .............................'...J.........................

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

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

VII.
 W spolkach handlowych (nazwa, isiedziba spoiki): ..............
  ..........................M. WW.WH....................
 - jestem czlonkiem zarzadu (od-kiedy): .......................

    ........................ W. .QlM^C.Wf.....................
 - jestem czlonkiem rady nadzorczsj/(od kiedy): ...............

    ....................... M. .do^mf......................
 - jestem czlonkiem komisji rewizy/jnej Lod kiedy) : ............

   .........................&HM.. .fffiWCwf.....................
 Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod
 w wysokosci: .................................................

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego tytulu: .............................................
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