OSWIADCZENIE MAJATKOWE
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gmi-A-y,<:>soby zaFZC\GzatC\Cej i cztonka organu zarz(\dzaj(\cego gminn(\ oseb(\ prawf«t-em osoby
wydaj(\cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta 1

Plock, dnia 24.04.2018 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj(\ca oswiadczenie obowi(\zana jest do zgodnego z prawd(\, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj(\ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj(\ca oswiadczenie obowi(\zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
sktadnik6w maj(\tkowych, dochod6w i zobowi(\zan do maj(\tku

odr~bnego

i maj(\tku

obj~tego

matzensk<\ wsp61nosci<t maj(\tkow<\.
4. Oswiadczenie maj(\tkowe dotyczy maj(\tku w kraju i za granic<\.
5. Oswiadczenie maj(\tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci

pieni~Zne .

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte SC\ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotycz(\ce

adresu

zamieszkania

sktadaj(\cego

oswiadczenie

oraz

miejsca

potozenia

nieruchomosci.

czi;sc

A

Ja, nizej podpisany(a),

Dariusz

Plewinski, ....... .... ... ......... .............. . ..... .. ........... .............. ..... .

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) dnia; 16.09. 1963 r. w ...................................... Slupcy............................. ...... ...... ..... .... .... .... ..... .
zatrudniony w; Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej Stara Bia/a, ............... ..... . .. .... ... ....... ...... ...... .
jako; starszy specjalista pracy socjalnej koordynator... ....... ... ...... .... . ... ...... ...... ......... .. ..................... .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz . 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby

pieni~zne :

- srodki

pieni~zne

zgromadzone w walucie polskiej: 9986,50 zl malienska wsp6Inota majcitkowa

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: ............ .. ........ ........... .. nie dotyczy .. ... .. .......................... .
- papiery wartosciowe: ................. ......... ....... ........ ..... .. ..... ... .. .. ...... ..... nie dotyczy... .. .. ................ ....... .........
na kwot~: .......... ....... ... ...................... ................... ... ........... ............ ... .... ................................. .................... ..

11.
1. Dom o powierzchni: 219,5 m2 pow. uiyt, o wartosci: 350 000 zl,
2. Mieszkanie o powierzchni: 30,04

2
m,

malieflska wsp6/nota majqtkowa

o wartosci: 152 000 zl, tytut prawny: akt notarialny 12.82812012 z

dnia 29.11.2012 r. - malieflska wsp6/nota majcitkowa, udzial wynoszqcy 3110

cz~sci

w sp61dzielczym

2

prawie wlasnosci mieszkania o powierzchni: 36, 19 m o wartosci 100 000 zl, tytul prawny: notarialny akt
poswiadczenia dziedziczenia; 3866612017 z dnia 12.10.2017 r. - majcitek odr~bny

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .. ..... nie dotyczy ...... .. , powierzchnia: .......... .. ......... o wartosci: ... ..... .. ... .. ... ........ ..
rodzaj zabudowy: ............... ...... .................. ... .... tytut prawny: ... ... ........ . .. . .. . ... ............ ............ ... ....... .
Z

tego

tytutu

osiqgnqlem(~tam)

w

roku

ubieglym

przych6d

i

doch6d

w

wysokosci:

4. lnne nieruchomosci:
2

powierzchnia: dzialka o pow. 586 m

o wartosci: 60 000 zl .............................. .......... ............ .. .................................................................. .
tytul prawny: decyzja Prezydenta Miasta Plocka -WGNll/1722491611121111312000 z dnia 02.03. 2000 r.

-

malieflska wsp6fnota majqtkowa

111.

Posiadam udziaty w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: ........ nie dotyczy ..... .
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tce:................................................................. ..
Z

tego

tytutu

osiqgnqtem(~tam)

w

roku

ubieglym

doch6d

w

wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji : .. ... ....... .. . nie dotyczy .... .. ..
akcje te stanowiq pakiet
Z

tego

wi~kszy

niz 10% akcji w sp61ce:........................................................................

osiqgnqlem(~lam)

tytulu

w

roku

ubieglym

doch6d

w

wysokosci:

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej

nast~pujqce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy

podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy ...... .................... .. ................ .................. .

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : .......... .
2

.. . .. . .. . ... ... .......... .... . ...... .. ............ nie dotyczy .. ...... . ........... ........ . ..... .... ...... ... .................... .

-osobiscie

-wsp61nie z innymi osobami .. .... .... .. .. .. ... ... ... ....... ....... .... ... .............. .............. ..... .... .. .. .. ....... .. ..... .. ...
Z tego

tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w

roku

ubieglym

przych6d

i doch6d

w

wysokosci:

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .. .... ... ...........nie dotyczy ... .................. ........... .......... ..
- osobiscie ..................................... ......... ...... ........... .. .. ... .. .. ... .............................. ................................... ..
- wsp61nie z innymi osobami ... ................................................... .............. ..................... .. ........... ............. .
Z

tego

tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w

roku

ubieglym

doch6d

w

wysokosci:

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): .............................. nie dotyczy......... ........................ ..
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....... .. ........... .. ... ......... .......... .. ........ .. .. .. .. .. ................... ...... .... .. ..
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................................... ........................................... .. ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ................. ................................................................. ..
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. ...................................... ........ ..

2. W sp61dzielniach: ....................... .. .... .. nie dotyczy............................................................ .... .... .... .. ... ..
- jestem czlonkiem zarzcidu (od kiedy): ............... .... ............... .. ........ .................................................... ..
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... ... ...... .. .. ... ..... .... ......................... .... ... .... ....... .. ... .... .. ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................. .. ........ .... ....................... ......... .. .
Z tego tytulu osicigncilem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. ...... .. ... .......................... ...... ... ..
3. W fundacjach prowadzcicych dzialalnosc gospodarczci:

... ......................................... .... ...... nie dotyczy........... .. .. ................................ .......................... .. ... ... .. ..
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..................................... .......................... ... ... .......... .. ...... .. .. .. .... ..
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................... .... ... .... .... .. ...... ... .. .............. ... ..... .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... .... ............... ...... .. ................. .. .. .. .. .. .... .... .. ..... .. ... ... ... .
Z tego tytulu osicigncilem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. ......... ... .. ...... .... .. .... .. .... ... ........ . .

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

1/ wynagrodzenie za

prac~

w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej Stara Bia /a w wysokosci 58596,36

zl - malieflska wsp6/nota ma}citkowa,
21 swiadczenie

z

tytulu niezdolnosci do pracy

z

ZUS

w kwocie 8357,89 zl - malieilska wsp6/nota

ma}citkowa,
31 odszkodowania z tytulu polisy grupowego ubezpieczenia na iycie w PZU w kwocie lcicznej 4800 zlmaJcitek odr~bny
41 inne swiadczenie

z

ZUS -1412,06 zl - (nie zrealizowane swiadczenie po zmarlym czlonku rodziny) -

majcitek odr~bny

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~, model i rok produkcji):

TOYOTA Corolla rok prod. 2005 - malieflska wsp6/nota majqtkowa

x.
Zobowicizania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych , w tym zacicigni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania

z PKO

BP w wysokosci 152 000 zl na okres 20 lat,

w 2012 r. /aktua/ny stan zadluienia 107 928,91 zll- malieilska wsp6/nota maJcitkowa.

zacicigni~ty

CZGSC B.

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a) , ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Plock, dnia 24. 04 .2018 r.

(miejscowosc, data)

(podpis)

1

Niewlasciwe skreslic.

2

Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

