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Oświadczenie o stanie majątkowy

{

Ja niżej podpisany - Wojciech Skrzypek;
Urodzony - 1 7 sierpnia 1980 r. w Warszawie;
PESELZatrudniony - Na stanowisku prokuratora w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Warszawie;
Zamieszkały Właściwy miejscowo urząd skarbowy -

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.),
zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I

1.

Mieszkanie własnościowe o powierzchni 20 m , położone

2.

Mieszkanie spółdzielcze - własnościowej o powierzchni 24 m , położne

3.

Nie posiadam gospodarstwa rolnego.

4.

Inne nieruchomości:

2

2

W skład majątku odrębnego żony chodzi mieszkanie własnościowe o powierzchni 52 m ,
2

położone w
5. Zasoby pieniężne:

Na rachunkach bankowych posiadam około 250000 zł.

Posiadam obligacje korporacyjne następujących spółek:

Zakłady Mięsne Mysław S.A. o wartości 35000 zł.
PTI S.A. o wartości 25000 zł.
1

II

Nie nabyłem mienia od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.
III

1.

Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani
też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

2.

Nie jestem zatrudniony ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które
mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.

3.

Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.

4.

Nie posiadam żadnych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego.

IV

Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam
również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności.
V

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
Posiadam samochód osobowy marki Ford

¿013 r. oraz VW

2014 r.

VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Nie posiadam żadnych zobowiązań finansowych.

VII
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:

Brak.

2

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Warszawa, dnia 3 marca 2016 r.
IR
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