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Uwaga:
1. Osoba akladajaca o6wiadczenie obowiazan. jest do zgodnego z

I)lawda, starann€go i zupelnego rypelniedia ka2dej z rubryk.
2- JeieLi poszczeg5lne rubryki ni6 znajduja y konk!€tnye

prztlt)adku zastosonania, naleiy irpisa6 ,,ni€ dotyczy".
3. osoba akladaj4ca o6riadcz6ni€ oboriazana jest okr66li6 przl'naleino66
poszcz€g6lnych skladnik6s Dajatkovych, dochod6w i zoboriaza6 do Daj4tku
odtebnego i najattu objgt€go ualieriaha nsp6lnogcia Drjetkorq.
4. oiwiadczeni€ najqtkowe dotyczy nrj4tku t' kraju i za glanica.
5. oSwiadczsnj.e drjqtko$e obojnujo r6wnie, eierzytelnoici pi€nie2ne.
6. ll czglici A oSriadcz€nia zaralte sa inforDaeje jarne, r

czegci B zag infornacje niejarne dotyczece adresu
za.mi€arkania skladajqc€go o6wiadczenie olaz mi€jsca
poloi€nia nieruchomogci.

czEse A
Ja, nrZel podpisany, Jerzy Wotcrech Socha

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodo\re)
urodzony(a) 23 kwietnia 1953r. w Konopiskach

I,J6j I Gminy Konopiska
(miejsce zalrudnienia, stanowisko Iub funkcta)

po zapoznaniu sie z przepisami uslawy z dnia 2l srerpnla 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia dzialaLnoscr gospoda!c2Ft przez
osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz. 619, z

1998 r. Nr 113, poz. l15 i Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2AAa t- Nr 26, paz.305 oraz z 2402 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 142, paz. 1591 araz z

2002 r, Nr 23, poz- 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N-r

153, poz, 1271 i Nr 2I4, poz- 1806), zgodnle z arL. 24h, te)
us(owy oswrad.Tar, 2e posiadar wchodzd^. sr skl-d maI2en'\rej
wsp6lnosci majatkowej @:
I.
zasoby pieniezne:
- srookr pier 'ezne zoromadzon- $r raIL_i- polskrej:

110.0002L
- Srodki pienie2ne zgronadzone v,r walucie obcej: ..

15 O OEUR

- papiery \{arto6ciowe; nie dotyczy.



II.
1. Dom o por"rierzchni: 160m, na dzialce o pow.8l1 m o warto6cj. okolo

140.0002].
l, Ll or-wnv: w.polwi-snosa z zone Teresa Sochd

2. Mieszkanie o powier:zchni i o \rarcoscf : -..........-.-..... .

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodar:stwo rolne:

rodzoj gospooars-!.rd: ro.lne , powrplz hni": Il, /1d
o wartoscl: 340.000,00 zl
rodzaj zabudowy: stodola 2 szt., obora
tytul prawny: wsp6I\r1asnoS6 z 2ona Teresa Socha
z tego tytulu osiagnalem(elam) L' roku ubieglym przych6d i
do od \" vr\sokosci: r 'e os:o9r a)en

4. Inne nieruchomosci: dzialka budowlana
powierzchnia: 900m'z zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie

surowym pow.140,96m2 , qataZ 25,16m'
o \rartoSci: 274 -AAAzI
'y' .l p a*1,: wspolrldsnos z Zond Tarcsa So ho

III.
Posiadam udzraly w sp6ikach handlowych nale2y poda6 liczbe i
emitenta udzlat6w:
Bank Sp6ldzielczy w Konopiskach 2 udzialy 44021.
udzialy te stanowiE pakiet wiekszy niz 10?, udzialow w spolce:

nre stanowlE
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegi)an doch6d w

wysokoSci:132]
rv.

rr.t -t - i - o: ^ l,- | _ ha

emitenta akcj i:
. nfe dolyczy.

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni2 10'6 akcji w sp6]ce:

z teqo tytulu osiagnalen(elam) w roku ubreglyn doch6d w

wyso(oJ-i ....... ri-

Nabylem{am) (naby} m6j ma}2onek, z wylaczeniem mienia
przynale2nego do jeqo majEtku odrebnego) od Skarbu Pairstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu
Le.ytor -l .qo, :-h.diazkow Iub od korunolrpi osoby pLawre.j
ros qp ar6 _1ioni6, kl-or6 podlFgdlo zbyc'r w drodza prreLdrgJ
nalezy poda6 opis nienia i date nabycia, od kogo:

I D7i.rk. o poL.o00r' nabytd o. 0..ooqr.od Z.tTaau '.Li^y
Konopiska ,wsp6iwlasnos6 z zona Teres4 Socha,

2) Dzialka rolna o powierzchni 1,0?4oha nabyla 10.05.2012r.ocj Agenclr
Nierllchomosci Rolnych. poio20na w Gminie Konopiska, wsp6lwlasnoSc
z zona Teresa Socha,



3) Dzialka rolna o pow. 1,473oha nabyla 28.05.2013r. od Agenclr
Nieruchomosci Folnych, poloZona w Gminie Konopiska ,wsp6]wlasnoS6
z Zona Teresq Socha.

vI.

Z t69a ' lt rl osiognaiam,er rbragl\m przychod

^ia ^e ^.-lam

-, /4.r-r-L, -ia]6m Lion,-v'o 
^? 

r.rln^<.i .,lF v

- ;";;',;'; :.. : :. :..... :...:i: :::ffi

prdwno r przedmror dzjalalnos i':
... nie dotyczy.

- osobi Scie nie prowadze

wspol't e z nnyrt osooarrl...,nI6

,rspolni- z rnnln. ocobami ...... nr- doryLzy

osrognoler.eldr " ,o1u te -9 y.n do _hod

nie osiagnalen
VII .

-. W spo'ydcl- ,ldnolowv^\ 'ndzh-, s:edz-ba spolki):
nre ooryczy.

j-s om _zlonkiem zd zddu 'od ki-dy): nie

jestem czlonkiem komisti rewizyjnej (od kredy) : nie

z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegl!'n doch6d

2. w sp6idzielniach:
. nre ootyczy.

- jestem czfonkiem zarzaclu (od kiedy) : .

" " 'nle

- Je. l.m _zlonkien tddy ndd/oL'/^) oo <,poy :

- jestem czlonkien komisli rewizyjnej lod kiedy) : .. nre

wysokoSci:
1u osiagnqlem(elan) w roku ubieglym doch6d r,l

nie osi4nalem



3. W fundacjach prowadzacych dzialalnoSd gospodarcza:
...... nie dotyczy. . .

- jesten czlonkiem zarzadu (od kiedy) : ..., -.. -......nie

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... nje

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie

Z tego tytulu osiagnalem(glan) L{ roku ubieg}},1n doch6d w

wysokoSci:
VIII.

nie os iagnalem

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zalobkowej lub zaje6, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego tytutu: 104354,8721. z tytulu umowy o prace,804,00zI
zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnycb, 1504, 322! ryczalt samochodowy
rx.
skladniki mienia r:uchonego o wartosci powyzej 10-000 zlotych (w
przypadku pojazd6w mechanicznych naleZy podad narke, nodel i
rok produkcji): samoch6d volkswagen golf-2004r.wsp6lnlasno56
z Woj ciechem Socha
x.
Zoboeriazania pienieZne o wartosci powyzej 10.000 z], w tym
zaciagniete kredyty i po2yczkj. oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone {!,robec kogo, vr zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci) : nie dotyczy

czE6e B

Powyzsze oswiadczenie skladam Blriadomy(a), i2 na podstawie art.
233 S l Kodeksu karnego za podaoie niepr:awdy 1ub zataienie
prawdy grozi kara pozbawienia r"tolnosci.

Konopiska 22,09.2074t -

(niej scowos6, data )

48(
oqPis )(p

' Niewla6ciwe skreSIi6.
I Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rofnictwie w zakresie

produkcji ro6.Linnej i zwierzecej, w fotmie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

I Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


