oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarzqdu powiatu

Mirisk Mazowiecki, dnia 12.04.2016 r.
Uwaga:

a jest do zgodnego

z

prawd4, starannego

konkretnym przypadku zastosowan ia, nale|y

3' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleznos|
poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiq)ait do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego

krajui zagranic4.
wierzytelnoSci pienigZne.
jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
oSwiadczenie oraz miejsca polozenia

cz4sc A
Ia, nizej podpisany KRZYSZTOF, PLOCHOCKI
Urodzony

03.04.1971r. w MINSKU MAZOWIECKIM

Zatrudniony

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM
WICESTAROSTA

Stanowisko

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj
a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowa dzenia
dzialalnosci gospodarczej-p.rzez osoby pelni4ce runtc.le
publiczne (62.u.22006r. Nr 216
,
poz' 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samlrz4dzie powiato*y- 1or. IJ. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z y6^n. zm.) zgodni.e.z art.25c tej'ustawy oswiadczam,
ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej
rru rir",i*tq". -iiil":a,ek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:
ok.30 000 zl malzefska wsprilno5d

maj4tkowa
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie
obcei:
- papiery wartoSciowe na kwote:

nie dotyczy
139

akcji PKN Orlen i inne drobne

akcje PGNIK na kwotg ok.g000 zl
malZef ska wsp6lno56 maj
4tkowa

il.
l

Dom o powierzchni:

240 m2, o wartosci: 440.000

zl tytulprawny:

wlasnosd, malzerlska wsp6lnos6

maj4tkowa
z. Mieszkanie o

powierzchni: 40m2 o wartoSci 300.000 tytul prawny: wlasnoS6, maj4tek

odrgbny
3. Gospodarstwo rolne:

nie dotyczy
4. Inne nieruchomoSci:

l)Dom mieszkalny wybudowany jest na dzialce o pow. 0,5213 ha o wartosci 60.000 zI:
wlasno5d, malzeriska wsprilno5d maj4tkowa
2) dzialka lesna
powierzchnia: 1,1 ha
o

wartoSci:

6 000

zl

tytul prawny: wlasnoSd, malzefiska wspr6lnoSd maj4tkowa

III.
Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych

- nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy
-udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy

ni|

rTyo udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
nie dotyczy

IV.

sp6lce: nie dotyczy
w wysokoSci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzon ek, z vryNqczeniemmieni a przynaleLne go do j e go
maj 4tku
odrgbnego) od Skarbu. Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednoitek
samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej naitgpuj4ce mienie,
Lt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalely podad opii mienia i aaiE tra'byriu,
od kogo:
zakup z ANR 26 wrzeSnia 2006 r. 1,1 ha lasu jw.
maj4tkowa

-

mal2eriska wsp6lnoSd

VI.
l. Prowadzg dzialalnoSi

gospodarczq2 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):
- osobiScie : nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem(w roku ub. przych6d i doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy
2. ZatzEdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej
dzialalnoSci (nale|y podad formE prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dofyczy
- osobiScie: nie dofyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1.

W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
nie dotyczy
jestem
czlonkiem zarz1du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie iotyczy
z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:
nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy): nie dotyczy
- j estem czlonkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): nie
d otyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):
nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
3.

w fundacjach prowadzEcych dzialalnosi

gospodarcz4: nie dofyczy

otyczy
): nie dotyczy
dy): nie dotyczy
ch6d w wysokoSci: nie dofyczy

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnoSci zarobkowej
t uzyskiwanych z kazdego tytulu:

lub zajgc,

starostwie powiatowym w Mirisku Mazowieckim 149.606.33
zl
mu mieszkania
t9'200 zl

mal2eriska wsp6rnosd

maj4tkow^

x.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10,000 zlotych(w przypadku
pojazd6w
mechanicznychnalezy poda6 markg, model irok produkcji):
Renault Megane 2010 r,rRenault Clio 2010 r. malZerf,ska wsp6lnosd
maj4tkowa
X.

z!? o wartosci powyzej 1 0. 0 0 0 zroty ch, w tym zaciqgnigte kredyty
nki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwif,zkuz jakimwysokoSci):

Kr-e-dvt hipoteczny na budowg domu w wysokoSci 250 000
zl w

zadluienia ok. 38.000 (zobowi4zanie obojga malzonk6w)

Banku pKO Bp; stan

CZ\SCB

Mirflsk Mazowiecki, 12.04.2016 r.

(miejscowoSi i data)

(podpis)

