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. radnego powlatu'
Bzeg, dnia 14 stycznia 2015 r.

Uwaga:

na jest do zgodnego z prawdą, starannego

konkretnym pzypadku zastosowania, nateży

jest okreś.lić pzynależnośó poszczególnych
owiązań do majątku odrębńego i ńaiłłu

cZĘŚC A
Ja, niżej podpisany Dariusz, Wojciech Socha

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 07 grudnia 1960 roku w Grodkowie
Serwisant Orange Polska S.A. Opole ul. Korfantego l

Radny Powiafu Brzeskiego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

Po zapoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1|9!_ r o samorządzie powiatowym
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odrębny: I lub stanowiące mój majątek
I.

Zasoby pieniężne:

- Środki PienięŻne zgromadzone w walucie polskiej: 19 000,00 zł ( dziewiętnaście tysięcy złoĘch)

- Środki PienięŻne zgromadzone w walucie obcej: 750,00 ( siedemset pięćdziesiąt ) EUR6

- papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę:

II.
l.

2.

Dom o powierzchni: nie dotyczy fr2,o wartości; nie dotyczy

Ąrtuł prawny: nie dotycz1

Mieszkanie o powierzchni: 72,7 m2, o wartości: 180.000 zł
Ętuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Kawalerka o powierzchni: 27,3 m2, o wartoś ci: 75.000 zł
§rtuł prawny: małzeńska wspólnośc majątkowa



rodĄgospodarstwa: ..,............ """, powierzchnia:

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

Ęńuł prawny: nie doĘczy

Ztegotltułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości:

Działkarolna o powierzchni:0,4205 ha, o wartości: 17,000 zł

§rtuł prawny: małżeńska wspolnośc majątkowa

IIL
1. Posiadam udziĘw spółkach handlowych zldzińęmpowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _ naleĘ podać,liczbę i emitenta udziałów: nie

dotyczy

udziĘte stanowiąpakiet większy niżI0%o udziałów w spółce: nie doĘczy

ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziaĘw innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie

doĘczy

żr"g"tyt ł" osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Iv.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby_ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowiąpakiet większy niżIOYo akcji w spółce: nie dotyczy

ztego§rtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych _na\eĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

ztegoĘrtufu osiągndem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

I"oy*i (1lńył |i:iliłx
skarbu państwa

lub od komunal rzetargu -
na|eĘ podaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

I'p.o*ua zędz\Ńa|nośó gospodar czą(na|eĘpodaó formę prawnąi przedmiot działalności): nie

doĘczy



- osobiście nie doĘcry

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Ztego n/ułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód, i dochód w wysokości: nie doĘcąl
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie doĘcry

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

ztego tl/tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

vII.
W spółkach handlowych (nanla, siedziba spółki): nie dotycry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego §rtułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycry

VIII.
Inne dochody osiągane z $ułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtułu:

- zatrudnienie w Orange Polska S.A. za 2014 r. - 33 849,37 zł

- dieta radnego zaXII2014 - 408,69

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych
na|eĘ podaĆ markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Skoda Octavia Combi - rok

produkcji 2002r.wartości ok. 15 000,00 zł;

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyry ipoĘczki
oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zvłiązku z jakim zdatzeniem, w jakiej



wysokorśł:i): nie dotyczy

cą§ć n
AdnE§ aŃesdrmia osoby składającej oświadczenie:

Miejsct polozenii nierrrchomości wymienionych w punkcie tr części A (adres):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233
podanie nieprawdy lub zaĘ enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Brzeg, 14 styczrria 2015 r.

(miejscowośó, data)

§ l Kodeksu karnego za

(podpis)


