(CSWIADCZENIE MAJATKOWE,
radnego powiafu

IWif sk Mazowiccki. rdnia I1.09.21018 r.

L.lwaga:

l.

osoba sklaclajEca oswiadczenie obou'i4zana jest do zgodnego z F,rawdul, starannego
i zupelnego wypelnienia kazclej z rubryk.
2.Jezcli poszczeg<ilne rubry'k.i nie zna.idujE w konkrctnyrn przypadku zar,;tosowania, nalczy
wpisad _!te&U,c,ry_
3.. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowi4zana iest ol<reSlic przynale'Znosi poszczeg6lnych
skladnik6r.r'ma.j4tl<owych dor:hodciw i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i maj4tl<u ob.jgtegg
malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 41kow4.
4. OSwiadczer-rie nra.j4tkowc clotyczy, ma.i4tku w kraju i za granic4.

5. oswiadczenie rnaj4tkowe obejmuje rownicz wicrzytelnosci pienigznc.
6. W czgSci A oSr,l'iadczenia l:awarre s4 informac.je jaw'ne. w czgsci IJ zaS irLformarc.je nie.jawnc
dotycz4cc adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiaclczenie oraz rniejsca polirzenia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
.la, nizej

podpisany KRZYSZTOI,' PLOCHOCKI

LJrodzony

03.04.1971 r. w MINSKU MAZOWIECKIM

Zatnrdnior-ry

STAI{OSI'WO POWIA'I'OWE W MINSKTI MAZOWII'CKTNI

Stanorvisko

WICESTAROS'I'A
(mic.isce zatrudnicnia, stanowirsko lub funkcia)

po zapoznanlu slQ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatr:wym
(Dz. U. 22017 r. poz. 1868), zgodnie zart.21ctej ustawy o6wiadczam,2e posiadam w:;hodzqce
w sklad
mal2enskiej wspolno6ci maiqtkowej lub stanowiqce moj maiqtek oclrqbny:

I.
Zasoby pieniqzne::

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:0,k.40 000 zl mal2criska wsprilnoSi
rnaj4tkon,a
Srodki pienigzne zgromadz.one w walucie obcei:

nrie

papiery r.vafioSciowe na kwotg:

ll39 akcji PKN Orlerr i inne drobne

dotyczy

akc.je PGNIG na kwotg ok.l000ttzl
mal2,criska wsp6lnoS d rnaj 4tkowa

'

j,

\

II.
l.Dom o powierzchni:
240

m2,,

o wartosci: 440.000

zl tytul prawny: wlasnosd,

mal2eriska wslrr6lnosd

maj4tkowa
Mieszkanie o pc,wierzchni: 40m2 o wartoSci 300.000 tytul prawnl,: wlasnoSd, maj4telk

2.

odrgbny
3. Gospodarstwo rolne:

nie dotl'czy
4. Inne nieruchomoSci:
1)Dom mieszkalny wybudowany jest na dzialce o pow. 0,5213

ha o w:lrtoSci 60.000 zl:

wlasnoSd, mal2eriska wsp6lnoSd maj4tkowa

2) dzialka le5na

powierzchnia:
o

l,l

ha

warloSci: 6 000 zl

tytul prawny: rvlasnoS6, mal2eriska wsp6lnoSd maj4tkowa

III.
I .Posiadam

udzialy w spolkach liancllowych z udzialenr powiatowycl-r os(rb prawnych lulr

przedsiqbiorc6w, ',v kt6rych uczestnicz4 takie osoby;

- nale?y podai liczbg i ernitenta udzialow: nie dotyczy
-udzialy te stanor,vi4 pakiet wigkszl, niz l0o/o udzial6v,'w s;p6lce: nie rlotycrzy
- z lego tytulu osi4gn4lem w roku ubiegll,m dochcld r.n'wy:sokosci: nie do{ic71,

2.

Posiadarn udzia"ly w innvch sp6lkach handlowych

udzial6r,v:

-

nalcZy podac liczbq i emitenta

l.tcgo tytulu osi4gn4lern w roku ubieglym doch6d w urysol<osci: nie dotl'czy
IV.
l.Posiaclam akc.ie rv spolkach handlowych 'z udzialem powiatowych osob pran,nycJr lub

przedsigbiorc6w, w ktorych uczcstnicz4 takie osoby;

- nale2.y po<lai liczbg i ernitenta akcji: nic dotyczy
- akc.ie te stanowi4 pakiet wigkszl' ni't.l\oftt akcji w spcilce: nie clotyczy
- z tego tytulu osiqgn4lcm w roku ubieglym doch6d w ,,o,,ysokosci: nie dotyczy
2. Posiarlar.n akc.ie w innych sp6lkach handlowych nale2y podai liczbg i er.nitenta akcji:
7.tego tlrtulu osi4gn4lem w roku Lrbieglym doch6d w r.rysokosci: nie dotycz:y

t,

i, , i {

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maiZonek, z wyt4czeniem mienia przynaleanego rlo.iego majq1ku
odrgbnego) od Skiirbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jcdnostel,l samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w. komunalnej osoby prawnej nastgpuj4cc mienie lub zwi4zku
melropolitalnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pr::etargu - nale|y poda,i opis mienia. i
datq nabycia, od kogo:

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

-

malZeriskn lvsprilnoSd

VI.

l. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz42 (nale'?.y poda6 lbrmq prawn4 iprzeclrniot cl:rialalnoSci):
- osobi!;cie : nie dotyczy
- wspolnie z innyrni osobami: nie dotyczy
- z,Iego tytulu osietgn4lem(w roku ub. przyghfd i doch5d r.r,wysokoSci: nie dotyczy
2. 7'trztlclzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jcstcrn pr:zedstawicielem, peln,lmocnil<iern ':akiej
dziaialrtoSci (naleZy podai fcrrmq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dortyczy
- osobiScie: nie dotyczy
- wsprolnie z inrLymi osobarni: nie dotyczy
- z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie doty'czy
VII.

1.

W sp6lkacli handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
nie dotyczy
- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jeslcrn czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie rJotyczy
- iester.n czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
7,rego tytulu osi4gn4lern w roku ubieglyrn przychocl i doch6d w r,vysokoiici:
nie dotyczy

VIII.
Inne dochodl'osi4ganc z tytulu zatrudnicnia lub inr-rej rlzialalnoSci zarobko',ve'i lub za.jqc,
z podanicm kwot uzyskiwanl'ch z kazdego tytuir_r:

Zatrudnienie lv Starostwie Powiatowym rv Mirisku Mazolvieckim 103.449,71i zl
Przychdd z najrnu mieszkania
I 1.40(J zl
malZeriska n,sp6lnoSd maj 4tkolva

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZe.j l0 000 zlotych (w przypar.lku po.jirzd6v,
rnechanicznych naleZy podac markg, model i rok produkc.ii):
Itenault Megane 2010 r., Opcl Insignia 2012 r. mal2eriska wsp6lnoSd maj4tk6wa
X.
Zobr>wiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 z\rlys|1, w tym zaci4gnigte krcdyty
ipo2,yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone ('nvobec kogo, w zwi4zlku z ja|.ipr
'zdarzeniem. w j akie.i uysokoSci)
:

\

,ii /

'.1!:

l

Krcdyt hipoteczny na budorvg domu rv rvysoko(ci.Z50 000 zl rv Banku pKO
zadlu2enia ok. 33.000 (zoborvi4zanie obojga mal2onk6rv)

llp:

r;tnn

Pou'yzs;ze oSu'tadczetrie skladarn Sr,viadorny, iz tra podstawie art. 233
$ 1 Il,ocleksrr karne go zil
podanic nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbarvienia u,olnosci.

;

Mifisk Nlazorviecki,l 1.09.2018 r.
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