
OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE
■Czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacvinej 

powiatu, osoby zarzqdzaj^cej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq 
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

! 28. KWI. 202I i
VVi I

Ikdr Uwa9a:

Ryki
(miejscowosc)

, dnia 28.04.2021 r.

1 Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego 
wypetmema kazdej z rubryk. M H u

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac nie 
dotvczv , —

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr<?bnego i majqtku obj?tego matzenska 
wspolnosciq majcjtkowc}. ^

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Slawomir Wolowiec
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).................6 listopada 1965 r. w Deblinie
Starostwo Powiatowe w Rykach

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby peini^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, 
Ize posiadam wchodz^ce w sktad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowiqce moj majqtek odr<?bny:

I.
Zasoby pieni^zne:

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 8200 0 (wsp.malz.)

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papierywartosciowe: nie dotyczy

na kwot§:
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II.
1 Dom o powierzchni:.....nie dot m2, o wartosci: tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:........ 84. m2, o wartosci: 250000 zl tytul prawny: wlasnosc (wspTmalT)
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie .dotyczy.................................................. powierzchnia:
o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytul prawny:

Z tego tytulu osi^gn^tem(^tam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 1) garaz - 20m2 ; 2) dzialka ROD "Orlik" - 332 m2

o wartosci: 1)..._10000___zl 2) nie dotyczy

tytul prawny: 1) wlasnosc (wsp.malz.) 2) dzierzawa

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow: nie dotyczy

udzialy te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(^tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:
me dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osi^gn^tem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skarbu 
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby 
prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nastppujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac 
opis mienia i datp nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI.

1. Prowadz? dziaialnosc gospodarcz^2 (nalezy podac formp prawn^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z lego tytuiu osi^gn^iem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz$dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac formp prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiqgn^tem(^iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VII.

1 W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

— jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiqgn^lem(?tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach:

nie dotyczy

— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osi^gn^lem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
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3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczcj:

nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osicjgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj<?c, z podaniem kwot 
uzyskiwanychzkazdego tytutu: 122008, 10 z tytulu zatrudnienia

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy 
podac mark?, model i rok produkcji): Renault Megane 2008 r.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz warunki, 
najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): 4 3716 chf 

kredyt hipoteczny bank Millenium
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