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Zalączník Nr 2 do Rozporządzenia Pľezesa Rady Ministrów
z dnia26lutego 2003 ľoku ( Dz' U. z20l'| r', poz.2020 )

oŚwIADcZENIE MAJĄTKo\ryE
wójta' zastępcy wójta' sekľetaľza gminy' skaľbnika gmĺny' kierownika jednostkĺ oľganĺzacyjnej
gminy' osoby zarządz^iącej ĺ czlonka organu zarządzającego gmĺnną osobą pľawną oľaz osoby

wydającej decyzje admĺnistľacyjne w imĺeniu wĺójtal
';,) i,i! ĺ:jł'.';ó łi.l!ĺi

I i. i.r,: tr.-

Uwasa:

.lłłl!'::l i

'Jwrtt- t"Ęt

...'.......''Łuków..'.'.'.'' dnia ...,28.0 4'202 l
( miejscowość )

lĄJ,
í-)

1. osoba skladająca
każdej z rubryk.

jest do zgodnego z pľawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

2. Jeżeli poszczególne ľubľyki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotyczv''.

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić' przynależność poszczególnych skladników majątkowych,
dochodów izobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca polożenia nieľuchomości.

cZĘŚĆ A

la, niŻej podpisany(a) Piotr Pludowski......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) ....3l.07. l974... ....'..' w .'Łukowie

,..Urząd Miasta Łuków, Burmistrz Miasta Łuków

1 -8s- 202x

( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoaraniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sieľpnia 1997 r. o ograniczeniu pľowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. 2017 t. poz. 1393) oľaz ustawy z dnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z2017 Í' poz. 1875) , zgodnie z aľt.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pieniężne :

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej ....18000zł współwłasność małżeńska
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- śľodki pieniężne zgľomadzone w walucie obcej ...nie dotyczy

- papiery waľtościowe ..nie dotyczy.

na kwotę '.

TI.

l. Dom o powierzchni: ...1_50 /2_165 m2, o wartości: 1-1B 000zł /2_390 000zł
tytuł pľawny..l -wlasnośó, majątek odrębny, akt notarialny,2-wspólwłasność malżeńska....'.'.

2. Mieszkanie o powierzchni .nie dotyczy'.,...... ffi2, o wartości : .....'..'.

tytuł pľawny : ................

3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa : ...nie dotyczy..'.....

o wartości : ...... '.....

rodzaj zabudowy : .........

powieľzchnia : .......

Ętuł prawny : '... '..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci : '.. '........

4. [nne nieruchomości :

powieľzchnia:'.. 1) działka IĄĄ6m2, 2) budynek gospodarczy 10m2

o wartości :... 1) 25 000zŁ, 2) 30 000zł

tytuł prawny l l _wlasność, majątek odrębny' akt notarialny,2-współwłasność malŻeńska .....,....'...........

IIL

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych -na\eĄ podać liczbę i emitenta udziałów

..nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
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lv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleĄ podać liczbę i emitenta akcji

. nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o akcji w spółce

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości

V.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,ich związków komunalnej osoby pľawnej

lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo :

..nie doĘczy

vt

l' Prowadzę działalność gospodarczą? ( naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście : ....nie dotyczy

- wspólnie z innymiosobami ......,nie dotyczy

Z tego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2. Zarądzam działalnością gospodaľczą lub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( naleĘ
podać formę pľawną i przedmiot działalności):'.nie dotyczy

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości :
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l .W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ) ...nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

-jestem członkiem ľady nadzoľczej ( od kiedy ):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : ....... '... ' '.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2'W spółdzielniach:
..nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

_jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy ) :

_ jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : ........... ' '.

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.nie dotyczy.

_jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

_jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy )

- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : ...........
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu

stosunek pracy: l l8 l90'l6zł.wspólność majątkowa malżeńska
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tx.

Składniki mienia ľuchomego o waľtości powyżej 10.000 złotych(w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó maľkę, model i ľok pľodukcji ) : opel coľsa 201l, peugeot 2008 20ló,

waľszawa m20 1960, junak m101962, shl m04 1952 współwłasnośó małżeńska

X.

Zobowiązania pienięŻne o waľtości powyżej l0.000 złoých,w Ęm zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz waľunki, na jakich
zostałyudzielone(wobeckogo,waĺĺiązkuzjakimzdarzeniem,wjakiejwysokości):ll400zŁkredytgotówkowyBNP
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czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie pľawdy grozikara pozbawienia wotności.

J / 
^e1uJ/Ła "a,c4..{ol,ĺ

( miejscowość' data ) ( podpis )

I Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji ľoślinnej izwienęcej, w formie i zĄresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie doýczy rad nadzotczych spółdzielni mieszkaniowych.
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