
STAROSTWO POWIATOWE
w Mtdsku Mazowlecklm

Wpl, dnia.

OSWIADCZENTE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu

Mirflsk Mazowiecki. dnia 27.04,2015 r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnieniakuldej z rubryk.
2. Jeheli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, na\e|y
wpisa6 "nie dotyczyl.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslii przynaleanoS6 poszczeg6lnych
skladnikow maj4tkowych dochod6w i zobowiEzan do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
matzenskE wsp 6 lno 5 ci 4 maj 4tkow4.
4. O Swiadc zenie maj1tkowe doty czy maj 4tku w klaju i za gr anicq,.

5 . OSwiadc zenie majqtkowe obej muj e r6wniez wierzytelno Sci pieni gZne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF PLOCHOCKI

Urodzony

Zatrudniony

Stanowisko

03.04.1971r. w MINSKU MAZOWIECKIM

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM

WICESTAROSTA

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

ok.40 000 zl malZer{ska wsp6lnoSd

maj4tkowa

nie dotyczy

139 akcji PKN Orlen i inne drobne

akcje PGNIK na kwotg ok.8000 zl

malzer{ska wsp6lnoSd maj4tkowa

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ.2200r r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe na kwotg:



II.

LDom o powierzchni:

240 m2,o wartosci: 440.000 zl tytulprawny: wlasnosd, mal2efska wsp6lnos6

maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni:40m2 o wartoSci 300.000 tytul prawny: wlasnosd, maj4tek

odrgbny

3" Gospodarstwo roine:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

l)Dom mieszkalny wybudowany jest na dzialce o pow. 0,52L3 ha o wartoSci 60.000 zl:

wlasnoSd, malzerflska wsp6lnoS6 maj4tkowa

2\ dzialka leSna

powierzchnia: 1,1 ha

o wartoSci: 6 000 zl

tytul prawny: wlasnoSd, malzefska wspt6lnoSd maj4tkowa

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- nale2y podad liczbg i emitenta udzialow: nie dofyczy

-udziaLy te stanowi4 pakiet wigkszy niz r\yo udzialow w sp6lce: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych
- naIe?y podad liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
- akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\yo akcji w sp6lce: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy



V.
Nabylem(am) (nabyt m6j maLhonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

zakup z ANR 26 wrzeSnia 2006 r. 1,1 ha lasu jw. - malZefska wsp6lno56
maj4tkowa

u.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq2 (naleLy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie : nie dotyczy
- wsp6lnie zrnnymi osobami: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem(w roku ub. przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestern przedstawicielem, pelnornocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedrniot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy
- wsp6lnie ziwrymi osobami: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

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

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 w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysokosci:
nie dotyczy

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczejt (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyt,zy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoll gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego t1'tulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane ztyfilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kahdego tytulu:
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Mifsku Mazowieckim 146.858,50 zl
Przych6d z najmu mieszkani^ 16.000 zl
malzeriska wsp6lnoSd maj 4tkowa



x.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyLej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model irok produkcji):

Renault Megane 2010 r,,Renault Clio 2b10 r. malzefska wsp6lnoSd maj4tkowa

X.
Lne o wartosci powyzej 10.000 zrotych, w tym zaciqgnigtekredyy
nki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, * ,*ilq"uu z jakim'
wysokoSci):

Kredyt hipoteczny na budowg domu w wysokoSci 250 000 zl w Banku pKO Bp; stan
zadluZenia ok. 42.000 (zobowi4zanie obojga malzonk6w)

CZESC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy, iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
p odanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar i pozbawienia wolno sci,

Mirisk Mazowiecki ,27.04,2015 r"
(miejscowoSd i data)

V,tW^rr
(podpis)


