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Mir[sk Mazowiecki, dnia 18.04.2018 r.

uwaga:

l.

osoba skladai4ca odwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdui4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisa6 "nie dotyczy"
3.. osoba skiadaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreslii przynale2noSi poszczeg6lnych
skladnik6w mai4tkowych dochod6w i zobowi4zan do mai4tku-odigbnego i mai4tku oi.jgt"go

mal2eisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. Odwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6' w czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zad informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladai4cego oswiadczenie oraz miejsc
poLozenia
nieruchomoSci.
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CZqSC A
Ja, nizej

podpisany KRZYSZTOF

Ptr

OCHOCKI

Urodzony

03.04.197I r. W MII{ISKU MAZOWIECKIM

Zatrudniony

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOW]IECKIM

Stanowisko

WICESTAROSTA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z alt. 25c tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam
wchodzqce w sklad
mat2eriskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ok.60 000 zl maDeriska wsp6lnoS6

maj4tkowa
- Srodki pienigZne zg:omadzone w walucie obcej:
-

papiery warto6ciowe na kwotg:

nie dotyczy
139

akcji PKN Orlen i inne drobne

akcje PGNIG na kwotg 0k.10000 zl
maDeriska wsp6lnoSd majqtkowa

V,q

I
1.Dom o powierzchni:

240 m2, o wartosci: 440.000

zl tytul prawny: wlasno56, malzefska wsp6lno66

maj4tkowa
z. Mieszkanie o powierzchni: 40m2 o wartoSci 300.000

tltul prawny: wlasno5d, mai4tek

odrgbny
3. Gospodarstwo rolne:

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

ha o wartodci

60.000

wlasno66, maDer(ska wsp6lnoSd maj4tkowa
2) dzialka leSna

powierzchnia: 1,1 ha
o

wartosci:

6 000

zl

tyful prawny: wlasnoSd, mal2erflska wsp6lnoSd majqtkowa

III.
1'Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych
os6b prara.nych rub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby;
- naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w: nie dofyczy

-ttdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz lTyo udzial6w w
sp6lce: nie d,otyczy
- z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:
nie dotyczy

2

_Posiadam
uozlalow:

udzialy w innych sp6lkach handlowych

-

nalezy podai liczbg i emitenta

Z tego ty.tuiu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
nie dotycry

IV.
l.Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych
os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 taftie osoby;
- naleZy podai liczbg i emitenta akcji: nie dofyczy
- akcje te stanowi? pakiet wi gkszy niz l0% akcjiw
sp6lce: nie dotyczy
- z tego tltulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w
wysokodci: nie dofyczy

2' Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych narezy poda
6jiczbE iemitenta akcji:
Z tego tltulu osiqgn4lem w roku ubieglynn ao"irOA *
-y*toSci: nie dotyczy

Ut/\

zl:

V.
Nabyiem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyL4czeniem mienia przynaleinego do jego mai4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby privmej, jednoJtek
sum"orz4du'
terytorialnego, ich zw4zk6w, komunalnej osoby prawnej nastgpui4ce mienie lub zwi4zku
metropolitalnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pl:;elargu - nalezv podai opis mienia i
datg nabycia, od kogo:

zakup z ANR 26 wrzesnia 2006 r.
maj4tkowa

l,l

ha lasu jw. _ maDeriska wsp6lno5d

VI.
1. Prowadzg

dzialalnofil gospodarcz{ (naleZy podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoSci.l:
- osobiScie : nie dofycry
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
- z tego tytulu osiqgn4lem(w roku ub. przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
z-.
lgr7+dzam dzialalnodci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnitiem takiej
dzialalnodci (nalezy podad formg prawn4 i przedmior dziatarnosci): nie dotyczy
- osobiScie: nie dofyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
- z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.

1.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
nie dofyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkie m rady nadzorczej (od kiedy): nie dofyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4*em w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci:
nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
zaiE6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

Zatrudnienie w Starosfwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim
Przychrid z najmu mieszkania
malzeriska wsp6lnoSd maj4tkowa

154.549,55 zl
19.200 zl

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naIe2y poda6 markg, model i rok produkcji):
Renault Megane 2010 r., oper Insignia z0r2 r. mar2eftska wspr nosd mai4tkowa

x.
Zobowi7zania pienig2ne o wa{9S_ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwif,zku z jakim'
zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
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Mirisk Mazowiecki,I g,04.20t8
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