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OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym prokuratora

29G.2oz0

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
Ja, niżej podpisany Ryszard Piotr Filipowicz z d. Filipowicz, ur. 8 1utego~~ Ir.
w Czeladzi, zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach na stanowisku
prokuratora, zgodnie z art 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r.

-

Prawo

o prokuraturze (Dz.U.2019.740 j.t) oświadczam, że w skład mojego majątku
osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą:

I
Zasoby pieniężne.
1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: ok. 550 000 [pięćset pięćdziesiąt
tysięcy) zł,
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 1 600 [tysiąc sześćset] euro.
II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania.
.

1. Dom o powierzchni 122,6 m2 z zabudowaniami gospodarczymi o powierzchni
24 m2, położony na działce o powierzchni: 4 200 m2, oznaczonej jako grunty orne
i grunty rolne zabudowane, adres:
„województwo śląskie, tytuł prawny: współwłasność z siostrą matki.
2. Mieszkania:
a) adres:
78,74 m2

„

+

3,09 m2 piwnicy

—

o powierzchni całkowitej

tytuł prawny własność

—

ustawowa wspólność

majątkowa z żoną
b)

o powierzchni całkowitej
[z piwnicą): 50,40 m2

—

tytuł prawny własność

—

ustawowa wspólność

majątkowa z żoną
3. Inne nieruchomości:
a) udział 472/10 000 części w prawie własności części wspólnej budynku,
w którym znajduje się mieszkanie własnościowe wskazane wyżej w pkt 2, lit, a)

„
J

„-„

-

i działki gruntu nr 39/8 o powierzchni 0,0897 ha, na której posadowiony jest
ww. budynek związany z ww. lokalem
-

(

b) udział 120/10 000 części nieruchomości wspólnej budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

—

związany z lokalem wskazanym

wyżej w pkt 2, lit b).
4. Gospodarstwo rolne: Nie posiadam.

III
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł.
Samochód osobowy marki Volvo

o poj. 1969 cm3, rok produkcji 2016.
IV

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.
Nie posiadam.
V
Instrumenty finansowe w rozumieniu art 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.2020.69 j”t) inne nit
wskazane w pkt. IV.
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
prokuratora.
W 2019 r. uzyskałem dochód w wysokości 175 852,52 (sto siedemdziesiąt pięć
tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 52/100) zł z tytułu emerytury, o której stanowi
art. 12 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.2019.289 j.tj.
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VII
Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu
Państwa,

innej

państwowej

osoby

prawnej,

jednostek

samorządu

terytorialnego, ich związków lub samorządowej osoby prawnej, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu.
Nie nabyłem.

VIII
Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej
10 000 zł.
1. Wierzytelności nie posiadam.
2. Zobowiązania pieniężne: kredyt samochodowy udzielony przez
umowa kredytu została zawarta w dniu 7 września 2016 r. na okres
5 lat; kwota kredytu: 76 117,00 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście)
zł; oprocentowanie: 5,39% w stosunku rocznym (zmienna stopa procentowa );
na dzień 31 grudnia 2019 r. do zapłaty pozostało 22 539,24 (dwadzieścia dwa
tysiące pięćset trzydzieści dziewięć i 24/100) zł.

Ix
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym.
Brak.
Jestem świadomy
oświadczenia.

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

na oryginale w~asnOrę~h”Y podpis

27 marca 2019 r.
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