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oSwTADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarz1du powiatu

03.04.1971 r. w MINSKU MAZOWIECKIM

S'TAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM
WICESTAROSTA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcei:

- papriery wartoSciowe na kwotg:

f'
I

u
g

Mifsk Mazowiecki, dnia 27.11.2014 r.

U'waga:

1. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i z:upelnelgo wypelnieniakazdej z rubryk.
2. Je:zeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naIe1y
wpisai "rLie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleanoSi poszczeg6lnych
skladnikdw maj4tkowych dochodow i zobowi4zan d,o maj4tku odrgbnego i maj4tku oU3gt"go
malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienig2ne.
6' W czES;ci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nir:rur;hornoSci.

clZ{tic/r
Ja., ni:Zej prodpisany KRZYSZTOF PLOCHOCKI

Urod:rony'

Zatru,Cniony

Stanowisl<o

po za)Joznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa dzenia
dziala'lnoSici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( bz. U. 22006 r. Nr 216,
po;z' 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ. z 2001 r.
Nr lrf2, tr>oz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchorlz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

I.
Z,asc>by pienig2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ok.40 000 zl malzeriska wsp6lnoSd

maj4tkowa

nie dotyczy

139 akcji PKN Orlen i inne drobne

akcje PGNIK na kwotg ok.8000 zl

malZeriska wsp6lnoSd maj4tkowa



II.

l.Dom o powierzchni:

240 m?,o wartosci: 440.000 zl tytul prawny: wlasnosd, mal2eriska wsp6lnosd

majq,tko,wa

z. Mieszk.anie o powierzchni: 40m2 o wartoSci 300.000 tytul prawny: wlasnoSd, maj4tek

odrglbny

3. Gospo,Carstwo rolne:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

l)Dom mieszkalny wybudowany jest na dzialce o pow. 0,5213 ha o wartoSci 60.000 zl:

rvlasnoiid, mal2er[ska wsp6lnoSd maj4tkowa

.2) dzialtka leSna

powier:zchnia: 1,1 ha

o rr,rartoSci: 6 000 zl

tytul prrawny: wlasnoSd, mal2eriska wsp6lnoSd majqtkowa

II I.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

'tdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

- ztr:,go tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV'.
Po,siadam akcje w spolkach handlowych
- nralezy podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
- akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz r0o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy
- z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

lllY"



V.
Nabl'tem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu'
terytorialnego, ich zwiEzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - na\eLy podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

zakup z ANR 26 wrzeSnia 2006 r. l,l ha lasu jw. - malZeriska wsp6lnoS6
majqLtko'wa

VI.
1' ProwaLdzg dzialalnoSi gospodarczE2 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiSc.ie : nie dotyczy
- rnsp,6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
- ;r te,go t'y'tulu osi4gn4lem(w roku ub. przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dz:ialalnoSci (nale?y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy
- ursp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
- zteg<> tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nLie dotyczy
- jestern czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestenn czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestenn czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

rnie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- je:stem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
- jerstem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- je,stem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
zt'?Eo tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. w fundacjach prowadzEcych dzialalnosc gospodarcz4: 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
z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne clochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEc,
z podraniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
Zartrudnienie w Starostwie Powiatowym w Mi6sku Mazowieckim
Przych6rl z najmu mieszkania
m:llZeriska wsp6lnoSd maj4tkowa

136.887 zl
14.400 zl
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IX.
Skladnitrii mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechLaniczn;rch nalezy podai markg, model i rok produkcji):

I(enault Megane 2010 r., Renault Clio 2010 r. mal2eriska wsp6lnoSd maj4tkowa

X"
Zobowiqzania pienigzne o waftoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty
i poL.yczki orraz warunki, na jakich zostaly udzielone lwobec kogo, * z*ilrku z jakim
zdarzenieq w jakiej rvysokoSci) :

KredLyt hipoteczny na budorvg domu w rvysokoSci 250 000 zl ry Banku pKO Bp; stan
zadlu2enia ok. 42.000 (zobowi4zanie obojga malionktirv)

cz4rsc B

Adres zamieszkania osob sklada oSwiadczenie:

Mifl slk Nlazorviecki, 27 .ll.Z0l 4 r.
(miejsc:owoSi i data)

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy, iz na podstawie afi. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podarLie r-rieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci,
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