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OSWIADCZENIE MAIATKOWE
wijta, zastepcy wéjia, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjne| emiriy,
osoby zarzqdzajacej i czionka organu zarzadzajacego gminng osaba prawna oraz asoby wydalace]
decyzje.administracyjne w imieriiv wajta’
Drezdenko, dia 17.09.2018 r.
imiejscowose)

Uwaga:

out

1. Osoba skladajaca os$wiadczenie obowilgzana jest do zgodnego 2 prawda, starannego i zipelnegs wypelnienia
kaidej z rubryk.
:
2. Jezeli poszczegéine rubryld nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosawania, nalezy wpisaé “nie datyezy".
3. Osoba skladajgca oSwiadezenie cbowiqzana jest okreslié przynaleznos¢ poszczegdinych sidadnikdéw
majatkowych, dochodéw j zobowiazar da majgtku odrebnege | majgtku objetego matzeriska wspdinoscig
majatkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica,
Ofwiadczenie majgtkowe obejmuje réwniez wierzyteinosa pieniezne.
6. W ezésci A oSwiadcezenia zawarte sq informacje jawne, w czeéci B za$ informacje nielawne dotyezgce adresu
zamieszkania skladajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchamosci,

CZESC A
Ja, nize] podpisany{a}, Maciej Pletruszak,
limiona i nazwisko oraz nazwiske radowe]

urodzony{a}) 01.02.1958 w Drezdenku,
Urzad Miejski w Drezdenku, Burmistrz Drezdenka
{mlejsce zatrudnienia, stamowiske lub funkcja}

po zapoznaniu sie z. przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodartzej] przez ascby peinigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 rt. poz. 1393) oraz ustawy z dria
8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2047 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h te} ustawy
oswiadczam, ze posiaddam wehodzgce w sklael matiariskie) wspdinosci majgtkowej lub stanowigce mdi
majatek odrebny:
L
Zasoby pieniezne:
~ Srodki plenieine zgromadzone w walucie polskie}: 15449,16 PLN objete malzeriska wspdinoscig
majatkowg
— srodki pieniezne zeromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
~paplery wartesclowe: nie dotyezy

na kwote: rile dotyczy

On
Data upiyuu T2018-08-17

1. Dom o powlerzchni: 120 m’*, nieruchomosé objeta matieriska wspdlnoscig majatkowg o wartosck:
150000 PLN tytul prawny: wiasnosé
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartasci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospedarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyezy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartesci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie. dotyezy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnalem(etam) w roku ubieglym przychdd i dochdéd w wysckoSei: nie dotyczy
A. Inne nieruchomosci:
powlerzchnia: dziatka pod damemo pow. 4,5 a objeta malzeriska wspdlnoscig majatkowa

o wartosel: 28000 PLN
tytul prawny: wiasnaasé

ili.

Pasiadam udziaty w spétkach handlowych ~ nalezy podad liczbe i emitenta udzialaw:

1 udziat, Lubusko-Wielkopolski Bank Spditdzielezy w Drezdenku objete malzeriska wspdlnescig
majgtkowg

udzialy te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spétce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym dechéd w wysokoéci: 12 PLN objete matzeriska
wspGinoscig majgtkowa
iv.

Posiadarn akcje w spdétkach handlowych — nalezy podaé liczbe { emitentta akeji:
nie dotyezy
akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdice:

nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnalem(elam) w roku ublegiym dochdéd w wysokoéci: nie detyczy
Vv.

Nabylem(am) (nabyt mdj matzonek, 2 wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
ed Skarbu Pafstwa, inne] pafstwowel osoby prawnej, jednostek samorzqadu terytoriainego, ich

zwigzkow, komunalne} osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnega nastepujacé mienie, ktdre podiegato
zbyciu w drodze przetargu —nalezy poda¢ opis mienia ] date nabycla, od kogo: nie dotyczy
VL.
1. Prowadze dziatalnosé gospodarczq’ (nalezy poda¢ forme prawna i przedimiot dziatalnoéci): nie dotyczy
—osobiscie. nie datyczy
—wspdinie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnatem(elam).w roku ubiegtym przychdd i dochéd w wysckoSci: nie dotyezy
2. Zarzadzam dziatainoscig gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podaé forme prawng i przedmiot dziatalnoéci: nie dotyczy
— osobiscie nie dotyczy
—wspélnie z innymi osobami nie dotyezy

cess

wave

2 tego tytutu asiggngiem(elam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci; nie‘dot c
VIL

1. W spétkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyezy
—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
~jestem cztonkiem rady nadzorezej (od kiedy: nie dotyezy
~ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od Kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuly oslagnalem(elam) w roku ubieglym dochdéd w wysokesci: nie dotyczy

2. W spdtdzielniach:
nie dotyczy
—jestem czionkiem zatzqdu (od Kiedy): nie dotyczy
~jestem cztonkiem rady nadzorczej’ (od kiedy): nie dotyczy
—jestem cztonkiem komis}i rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiggngiem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnos¢ gospodarceza:

nie dotyczy
~jestem czionkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy
~Jjestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy}: nie dotyezy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

2 tego tytulu osiggngiem(elam} w roku ublegiym dochdéd w wysokodci: nie dotyczy
Vil,
inne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub inne] dziatalnosci zarobkowel lub zaje¢, z podaniemm
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: na stanowisku burmistrza 105612,80 PLN objete matzenska
wspdlnosciq majatkowg
X.

Skiadnikt mienia ruchomego o wartosci pawyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkeji}: samochdd osobowy Ford Focus 27010 r. objete matieriska
wspélnoscig majatkowq
x.

Zobowigzania plenlezne o wartosci powyzej 10 000 dotych, w tym zaciagniete kredyty | pozyezki oraz
warunki, na jJakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakie] wysokoéci):
4964,53 PLN, PKO BP na potrzeby konsumpcyjne, oprocentowanie 9,4; 4500 LWBS w Drezdenku na
potrzeby konsumpcyjne, oprocentowanie 6; 14,700 pozyczka z KZP przy MGZO w Drezdenku na
potrzeby konsumpcyjne; 6085,94 Santander Bank Oddziat w Drezdenku na potrzeby konsumpcyine,
aprocentowanie 9,99

Powyzsze oswiadczenie skiadarn Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kadeksu karnego za podanié nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

{tniejscowodé, data)

{podpis)

* Niewtasciwe skreshié.
* Nie dotyczy dziatalnosci wytwérczej w rolnictwie-w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie.gaspodarstwa rodzinnego.
* Nie dotyczy rad nadzorczych spétdzielni mieszkaniowych.

