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oSwTADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarz'4clu powiatuo sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatowq
osobq prawnq oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosfyr

Mirisk Mazowiecki, dnia 28.04.2014r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad I'nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleZnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZeriskq wsp6lnoSciq majqtkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja. nizej podpisany(a)" Tomasz Jacek Plochocki

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 9 czerwca 1969r. w Mirisku Mazorvieckim

Zespol Szk6l Zawodowych nr 2 im. Powstafic6w Warszawy w Mirisku Mazowieckim. dyrektor

funkcja)(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

po zapoznantu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z ar:t 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodzqce w sklad mal2efiskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowi4ce m6j majEtek odrgbny:
Mal2eriska wsp6lno56 maj4tkowa
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej nie dotyczy

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery rvartoSciorve: nie dotyczy
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II.

l.Dom o powierzchni: 156 m2, o waftosci: 507.336,32 brutto tytul prawny: Akt notarialny nr 4461z010

m al2eiska wsp6lno(i maj 4tkowa

z. Mieszkanie o powierzchnl nie dotyczy m2, o waftosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczry

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyc zy powierzchnia nie d.otyczy

o warto5ci nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d rv wysokoSci: nie

d,olyczy

4. Inne nieruchomo(ci:

powierzchnia: grunt zwiqzany z budynkiem rvymienionyrn w pkt 1 195rn2

o warloSci; wanodi wymieniona rv pkt I dotyczy budynku z gruntem

tytul prawny: wlasnoSi, malzef ska rvsp6lnoSi majqtkowa Akt notarialny nr 446212010 jak rv
pkt 1

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i ernitenta udzial6r.v: nie

dotyczy

udzialy te stanorviq pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w sp6lce nie clotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokorici: nie dotyczy

IV.
Posiadamakcjewsp6lkachhandlowych -nale2y podailiczbgiemitentaakcji:nie doryczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy niL10% akcji w sp6lce nie ootyczy
ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nab1'l m6j rnalZonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej. jednostek samoiz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotyczy



VI.
Prowadzg clzialalno5i gospodarczq2 (nalezy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie clotyczy

2. Zarzqdzam clzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem" pelnomocnikiem takie.i
dzialalnoSci (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dolyczy

VII.
L W sp6lkach handlowych (nazwa" siedziba sp6iki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:nie dotyczy
2. W sp6idzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczejr {od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuiu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie d,otyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnodi gospodarczq nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokorici: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajEi.
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu
Nalezno6i ze stosunku pracy 81793.1 I brutto rocznie
DzialalnoSi wykonywana osobiScie 9316,00 brutto rocznie
Prawa autorskie I 1620.00 brutto rocznie
Peinienie funkc.ii Radnego Miasta 12002.00 rocznie
malZenska wsp6lnoSi majqtkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdou,
mechanicznych naleZy podai markg. model i rok produkcji): RENAULT LAGUNA 2003
mal2enska wspcllnoSi ma.j4tkowa. VOLKSWAGEN PASSAT 2013 malZeriska wsp6lno$i
maj4tkowa i wspirlnoSi z corkE.



X.
Zobowiqzania pieniEzne o warto$ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniEte knedyty
i poiryczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakirn
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): Kredyt hipoteczny rv Banku PEKAO SA w wysokoSci ZbO tyS
zlotych na zakup domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej i dzialki.
h4 a"f i 

",,1 
r/2". ,rrf , l- e I r' ,/1.tt1,, / 1",*.2p

CZ4SC B

Mirisk Mazowiecki 28.04.201 4r.
(miejscowodi i data)

,t' 71),zr* v, |il,t,, 4,
(podpis)

'NiewlaSciwe ske5lii.


