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                     UCHWALANr^X ^ .2011

                    ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                        z dnia 22 wrzesnia 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Powiatu
Sierpeckiego dia niepublicznych szkot i placowek oswiatowych o uprawnieniach
szkol publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidtowosci wykorzystania
przyznanej dotacji

             Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz @ 85 ust. 1
pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) -
uchwala si?, co nast^puje:

                                      @1.Wnosi si? pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Powiatu Sierpeckiego dia
niepublicznych szkol i placowek oswiatowych o uprawnieniach szkol publicznych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci wykorzystania przyznanej dotacji.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodnicz^cemu Zarzqdu.

                                      @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarzqd:

Przewodniczqcy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek G^siorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec .aM'.e.oh.e^Q-
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Doktadnemiejscedoreczenia
Wartosc
Kwota

^-i./id^:
Masa

4^75-91-C
Nrnadawczy

0
UwagiOptataKwotapobraniaOptatazapobranie
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23456789

10
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UrzadGminy 09-214Mochowo .''--''k^^i

^

-i,'.'^ 5,65
MontexPtockMaszewoDuze1d09-400Ptock -^ j: 5,65
S.Raniszewski
Swietokrzyska809-200Sierpc '1 5,65
J.RaniszewskiSwietokrzyska809-200Sierpc @.;@'"/@@@'~.j 5,65

A.MellerSwietokrzyska809-200Sierpc ''@rf'"" 5,65
E.RycharskaCzachorowo209-224Mochowo 5,65
S.RycharskiCzachorowo209-214Mochowo 5,65
A.WitekBozewoNowe3209-215Bozewo y..'' 5,65

Z.ChrzanowskaBiatostocka11m1011-500Gizycko

;

.';-@'@:/ 5,65
A.Brzuziewska3Maja12m34 09-402Ptock '@@'@ 5,65
I.Kaminska15Sierpnia20a87-605Ttuchowo 5,65
T.Ablewska
Zottowo19 09-214Mochowo 5,65
K.AblewskiZottowo19 09-214Mochowo @'';, 5,65
J.BorowskaZottowo1Oa 09-214Mochowo 5,65
H.BorowskiZottowo10a 09-214Mochowo ", 5,65
I.BorowieckaZottowo20 09-214Mochowo "{/' 5,65

S.Borowiecki
Zottowo20 09-214Mochowo

-@''/ 5,65
J.GajewskiZottowo9 09-214Mochowo .@f@'

'

5,65
B.GajewskaZottowo9 09-214Mochowo '': 5,65

J.KraskaZottowo 09-214Mochowo 5,65
Doprzeniesienia 113,00
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      w SIERPCU    ul. 6wietokrzyska 2a   09-200 SIERPC

ADRESAT Doktadnemiejscedoreczenia
@@@@@@R^i./ia/r^''^'<;/"b-^'i-0u Optatazapobranie

Zprzeniesienia 113,00
B.KoprowskaZottowo8 09-214Mochowo /' @['@"@ 5,65
1.MakowskaZottowo21 09-214Mochowo ii@ 5,65
W.Nawrocki
Zottowo6 09-214Mochowo @i

/

5,65
J.OlszewskiZottowo16 09-214Mochowo

I

/-/,@ 5,65
A.PiotrowskaZottowo 09-214Mochowo

!I

5,65
B.SuskiZottowo 09-214Mochowo

f

5,65
M.SuskaZottowo2 09-214Mochowo 5,65
M.SuskiZottowo2 09-214Mochowo 5,65

M.Wielunska
Zottowo6 09-214Mochowo

,

5,65
A.WielunskiZottowo6 09-214Mochowo 5,65
E.ZawadzkaZottowo18 09-214Mochowo 5,65
M.ZawadzkiZottowo18 09-214Mochowo 5,65
B.UzarskaMochowoParcele09-214Mochowo

.

5,65
J.UzarskiMochowoParcele09-214Mochowo 5,65

R.TomaszewskiMochowoParcele3009-214Mochowo -") 5,65
A.Szylka

MochowOParcele1609-214Mochowo r! 5,65
J.SzylkaMochowoParcele09-214Mochowo @i 5,65

M.NadratowskiMochowoParcele09-214Mochowo 5,65
J.NadratowskaMochowoParcele09-214Mochowo 5,65
M.MilewskiMochowoParcele1109-214Mochowo r@ 5,65

Doprzeniesienia 226,00
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BIURO RADY I ZARZADU POWIATU W SIERPCU

ZAtACZNIK Nr 2Data ^^P^"
^//oe-

                          OSWIADCZENIE MAJATKOWE
 cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

     organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego
   powiatowq osoba^ prawna^ oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu

                                    starosty1                      '
                                                         /-"'"7 /-^         @   /-^                               S^^.pl....... dnia^%^^%.

                                 (mie'j scowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca 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 skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic

    przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maja^tkowych,
    dochodow i zobowiazan do maja.tku odrebnego i majatku
    objetego malzenska. wspolnoscia. maja.tkowa..

4. Oswiadczenie maja^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 dotyczace adresu
    zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz niiejsca
   polozenia nieruchomosci.

CZSSC A                   ,          ^          /                              // @@ '                    '''            @ '   //                                            f       ^
Ja, nizej podpisany (a) , /.I.C^''6^..'. /.^^^^'H^.^. .............

                                      (imiona i nazwisko
              /--<--/ /.-'/' ^' -f/i ^'   /'  oraz nazwisko r-o^owe)   /urodzony(a) L/^,. ^^ ^.Q A /^ ............. w . ^iC^l^U^/S . . .

. . . ^t^y^^.^./^.^.l^C^r^. .^. d7.^^ .. ^. ............
 .............. -.....^.-......^..............rf....................... ......... ^^ir.'i'^if^^^y^pl . .C^f.&^@<:^^ '@ ....................

                     (miejsee zatrudnienia,
                    sfcanowisko 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
samorza.dzie 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 tcj ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce
w sklad malzenskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowlace moj
maja.tek odr^bny:

I.Zasoby piem'.^zne :                                          -^) ^,3,/'//~ '@@.@7- sro,dki D,ieni$zne zgromadzone w waluc'ie polsk^ej :'?./1-. .^/ .f1@:..^.'^
   .ff^^^^y^ ^!.^:d. ^t^.. ^^,^^(c.r?<-^r. ^^i^f^,- srodki. pieni^zne''zgromadzone w walucie obcej: ...............
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A.KacperskaMochowo 09-214Mochowo 7-7- i;@'. 5,65
K.KacperskiMochowo 09-214Mochowo

''i

f

(' 5,65

5,65S.KrajewskaMochowo 09-214Mochowo
Z.SkierskiMochowo15 09-214Mochowo /@: 5,65

K.TomaszewskaMochowoParcele9309-214Mochowo

t

L^"~
5,65

S.JarosMochowoParcele3809-214Mochowo 7;i,';@
5,65

J.KacprowiczMochowoParcele6509-214Mochowo /'':''-..''-'@-;'
5,65

S.KarulakMochowoParcele6509-214Mochowo
c'./@

5,65
J.tagiewskiMochowoParcele09-214Mochowo C'-i 5,65
M.Nowacki
Mochowo39 09-214Mochowo @^- 5,65
A.BtazejewiczMocgowo50 09-214Mochowo i7<C. 5,65
M.AdamczykMochowo 09-214Mochowo 11@>;@@.'. 5,65
M.Adamczyk
Mochowo 09-214Mochowo /'""@'/,(..'-'

5,65
G.PyrakMalanowoStare4809-214Mochowo

!,@''/ 5,65
J.PyrakMochowo52 09-214Mochowo 7.0

@

5,65
R.ZarzyckiMochowoParcele4509-214Mochowo 7'7 5,65

Z.WisniewskiMochowoParcele509-214Mochowo
i\-.

5,65
Z.WisniewskiMochowoParcele9b09-214Mochowo "if., 5,65
M.WisniewskaMochowoParcele509-214Mochowo 7@' 5,65
I.WisniewskaMochowoParcele09-214Mochowo

;

77.

;

5,65
Doprzeniesienia 565,00
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ZAtACZNIK Nr 2

BIURO RADY 1 ZARZADU  POWIATU W S1EKPCU

           ^ ch--lWDatawptywu ,....>?<...'.-.(^@/--v@@@ ^^^
                         OSWIADCZENIE MAJATKOWE

cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownikajednostki
    organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego

  powiatowq osoba^ prawnq oraz osoby wydajc[cej decyzje administracyjne w imieniu                                   starosty1
                                //^^JO    ^^oc^ ^idnia^ r.
(miej scowosc)

Uwaga:
1. Osoba ski.adaja.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 skladajaca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic

   przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maja^tkowych,
   dochodow i zobowia^zan do maja^tku odrebnego i maja^tku
   objetego maizenska wspolnoscia maja^tkowa^.

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja^tku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejnmje rowniez wierzytelnosci

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

   czesci B zas informacje nie jawne dotycza^ce adresu
   zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca
   polozenia nieruchomosci.

CZE(SC AJa, nizej podpisany (a) , ^i^^^.^^.

urodzonyGa)....../</^
..... f-^/rp.

j podpisany(a), tf/^S^.4 !^^'.. . ff/^^.^.^
                        (imiona i nazwisko /    ^j / ri^~  /<? ./@ ,0 - oraz nazwisko rodowe)Oa) ^/f:y.:->. .,^.J. t. @.f. ........... w ..................

/^^...^.@a^.Y.... ^. y^^^j-^^................   .'/.'^.i^W^.. .(^/./.fr^^^^^W1^     ^ ^ ^-y^y-' ^
                    (miejsce zatrudnienia,
                    stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelniqce 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 stanowiace moj
majatek odr?bny:

I.Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni?zne zgrpmadzQne w walucie/eolska-ei :        ' ./r,  ............... ./f.^.^'.0,. :. .^<^^^^>...'??^>: '/-^^^

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...............
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i
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i.?iilr0'2)^
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B.BoruszewskaPolik4409-204Rosciszewo

.

6^ 5,65
1.BoruszewskiPolik4409-204Rosciszewo ^-..^/.

5,65
S.KraseckiPolik6009-204Rosciszewo

^̂

Vi 5,65
J.SkowrohskiPolik5709-204Rosciszewo {@/'@@"''@.\--' 5,65
A.P.GotebiewskiPolik65 09-204Rosciszewo ^' 5,65

T.WronowskiOlszewska2009-300Zuromin (77)'i-'TV 5,65
R.M.StachurskaPolik54 09-204Rosciszewo L^- 5,65
T.StachurskiPolik54 09-204Rosciszewo k'^! 5,65
T.PiotrowskiJanaPawtaII1509-204Rosciszewo ^7' 5,65

Z.M.KotodziejskaPolik54 09-204Rosciszewo (:,X 5,65
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\
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^

'"''@'...
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t

'v1.'"@; 5,65
J.JarkowskiJanaPawtaII12/2209-200Sierpc

'

^\.\'"'7@@-.^ 5,65
Doprzeniesienia 113,00
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BIURO RADY I ZARZADU 3/? Z. (^O^. 9: ^^//
  POWIATU W SIERPCU

     . ^^ir^^4^Data wpiywu ..'........ Z1'.""..././...,.- ^                    ^A// ^
ZAtACZNIKNr2

                        OSWIADCZENIE MAJATKOWEcztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
    organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzqdzajqcego

  powiatowq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
                                 starosty1                             .&WPC.,,, ^W(;^,.dn.a-'W^^r.

(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 konkretny-m

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

   przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maja^tkowych,
   dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku
   obj$tego malzenska. wspolnoscia majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majqtku 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 dotyczace adresu
   zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
   polozenia nieruchomosci.

CZSSC A
HviM^^.. .^Ap^.. .9(W^:....,

  a  'j(imiona i nazwisko
Ja, nizej podpisany (a) , . . W^W:^@. . .WW^. . .V^TO. .....

                             il  ytimiona i nazwisko
              //   ,1 - }    i     //\K>@3-2 nazwisko rode/we,),-,, ' @@urodzony(a) Ml . Ji'-^gpC^. . A @^@^ ...... w . . . .W.WW. . .

 :::::::::::: :^|?cT: /5zfei~:: ;^^^^doau& -R&:^ -.                    (miejsce 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 malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj
majatek odr^bny:

I.
Zasoby pienigzne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:                                                                   ;                                   ',       f         .,          '@                   i        .                   .1

gD:OW/: M: f:^^(^rf:: tu^: ...^ ,niezne zgromadzona w walucie obcej : ..!...... .^.'?y@/.L>''C'tt/L<^.......*.. .^. .-k- . . . . ...i. ^* .v^ . j . .@,v v ^/1> @. ^i-f l-l,'.' v .-^.' I- J .
srodki. pieni^zne zgromadzona w walucie obcej:



;atqcznik nr.

(imieinazwiskolubnazwa)
Doktadnemiejscedoreczenia

Wartosc
Kwota

ef./fax2^Masa275^1-00
nadawczyUwagiOptataKwotapobraniaOptatazapobranie

zt grkg

q

ztgr zt grztgr

23456789

10
Zprzeniesienia Zprzeniesienia

M.JarzebowskaDabrowki4/3009-400Ptock ^c

^

WwOfe 5,65
J.Trzcinskitakowa15 09-400Ptock

\W

5,65
D.OsuchZuki12 09-214Mochowo i!/.)'@'</ 5,65
A.OsuchZuki12 09-214Mochowo/,

[

^b

^

5,65
R.MitregaPlanty10/3687-800Wtoctawek

/I
U'l'./ 5,65

N.MitregaPlanty10/3687-800Wtoctawek li'^" 5,65
J.MarczewkskiSikorskiego8/9109-400Ptock

^

5,65
k/l.MarczewskaSikorskiego8/91 09-400Ptock IfH 5,65

D.JarzebowskiRutkowskich6/109-400Ptock i'@@'@-i'@

/

5,65
A.WtodarskiDobrzeniceMate3309-214Mochowo IMP 5,65

G.WaliszewskaLigowko2809-228Ligowo '-ito 5,65
BankSpotdzielczyStaraBiataBankowa1 09-411Biata t^j 5,65

MazowieckiZarzadDrogWoj.Mazowiecka1400-048Warszawa ^.l 5,65
K.KarulakZadzianska21/20841-800Zabrze l12^

t

5,65
R.GrzywinskaSuminek1 87-605Ttuchowo 7\>IL( 5,65
A.GrzywinskiSuminek167-605Ttuchowo

\̂

5,65
S.CendlewskaNoweKarwosieki409-413StaraBiata

\̂̂

5,65
A.CendlewskiNoweKarwosieki409-413StaraBiata i.(@S/ 5,65
A.PiatkowskaZamosc3209-204Rosciszewo ^7 1- 5,65
W.PiatkowskiZamosc3209-204Rosciszewo 11'<;@ 5,65

Doprzeniesienia 113,00



   w S i E R P C Uul@..s.w.i.?.toKr.?y.s.k.a..2a.o. LUT, irn
ADRESATDoktadnemiejscedoreczenia

|0@-"200tei./fax24275-91-Of

)

Optatazapobranie

Zprzeniesienia 113,00
M.ZiomkiewiczGorzeszyn1787-630Skepe Li')") 5,65
A.WolinskaSniechy14 09-228Ligowo [i.'M 5,65
A.WolinskiSniechy14 09-228Ligowo IP 5,65

B.DobrzenieckaZuki11 09-214Mochowo tiy- 5,65
M.FrejPolik3909-204Rosciszewo "1/w^- \\ 5,65
T.SpychataPolik45 09-204Rosciszewo

^

5,65
H.T.SpychataPolik4509-204Rosciszewo .?.?fc 5,65

S.StachyrskiPolik53 09-204Rosciszewo .?^ 5,65
W.SowihskiPolik29 09-204Rosciszewo ,/ @.7 5,65
M.KotarskiPolik56 09-204Rosciszewo if

(

,^ 5,65
D.KotarskaPolik56 09-204Rosciszewo .1 5,65
I.FelczakKrolewska1 09-200Sierpc ;i ,/.^.-?@(^!i 5,65

A.RycharskiPolik35 09-204Rosciszewo

i

:-@CC. 5,65
J.KacperskiPolik22 09-204Rosciszewo i

i

.-@L^ 5,65
oj.Zarza.dMelioracjiiUrzadzenWodnychA.Fredry10 09-200Sierpc ;j7l/ 5,65

M.T.RycharskaPolik35 09-204Rosciszewo I'l'-'' .-- 5,65
A.B.GoralskaPolik70 09-204Rosciszewo I1//^ 5,65
S.A.OsmolskiArmiiKrajowej1009-204Rosciszewo

\

5,65
H.OsmolskaArmiiKrajowej1009-204Rosciszewo @-"(.. 5,65
Cz.KotarskiPolik56 09-204Rosciszewo @@!@/'.- 5,65

Doprzeniesienia 226,00


