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OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym prokuratora

Urząd Skarbowy w

.

Sa, niżej podpisany(a) Sławomir Wiesław Soła z domu Soła
urodzony(a) 19 sierpnia 1986 roku w Knurowie

zatrudniony(a) w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach na stanowisku prokuratora
Prokuratury Rejonowęj w Rybniku
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177,
z późn. zmi) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego
oraz objętego małżeńską
wspólnością majątkową wchodzą:
-

I
Zasoby pieniężne
1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: około 101.500 złotych
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania
1. Dom: nie posiadam
powierzchnia•
położony na działce o powierzchxii

m2

adres
tytuł prany•
2. Mieszkanie: własnościowe
powierzchnia; 47,33 m2
adres:
tytuł prawny: współwłasność ustawowa małżeńska
3. Inne nieruchomości:
o numerze działki

.

nieruchomość o przeznaczeniu budowlano
dła której Sąd Rejonowy w

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze]

—

rolno
—

łeśnym

VII Wydział Ksiąg
Powierzchnia

V

działki przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowę wynosi 1340 m2. Na nieruchomości tej aktualnie prowadzona jest inwestycja
budowlana.

„

Powierzchnia: 9856 m2
adres:
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł podać jaki oraz inne dane):
-

nieruchomość otrzymana przez

w dniu 30 marca 2018 roku tytułem

darowizny od matki, następnie wniesiona w skład majątku wspólnego na podstawie
umowy o rozszerzeniu wspólności ustawowej małżeńskiej.
4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam
rodzaj gospodarstwa”
powierzcbniw
adres
rodzaj zabudowy
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

„
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

nie posiadam

Iv
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego
(nazwa spólki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

1. 2730 akcji 4

3 o

wartości 819 złotych

V
Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.2) inne niż wskazane
w pkt IV
(rodzaj, ilość i wartość)

nie posiadam

VI
Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich
łączna wartość przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych
w związku z zajmowaniem stanowiska prokuratora3
nie posiadam

VII
Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków łub
samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

nie posiadam

VIII
Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł
(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, wanrnki na jakich zostaly udzielone, wobec kogo, wjakiej wysokości, wysokość
pozostałego zacihiżenia)

Umowa pożyczki numer 3/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku zawarta pomiędzy Prokuraturą
Regionalną w Katowicach a Sławomirem Solą w kwocie 450 000 złotych jako pomoc finansowa
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w
numer

.

„

na działce

Pożyczka udzielona na okres 24 lat.

Umowa zawarta na podstawie art. 122 ustawy Prawo o prokuraturze oraz Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie pomocy finansowej na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość pozostałego do spłaty zadłużenia wynosi 440 592,36
złotych plus odsetki obliczane na podstawie umowy. Pożyczka jest oproceigowa~~ w stosunku

rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, okreśłanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzgłędnieniem dokonanych spłat.

Ix
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym
brak

Jestem świadomy(a) odpowiedziałności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
24 kwietnia 2020 roku

(miejscuwość, data)
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