Urząd Skarbowy w Elblągu
(właściwy Urząd Skarbowy)

O ŚW IA DC ZEN IE o stanie m ajątkowym
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Lewko zd. Jarzynka
(imiona i nazwisko)

urodzony(a)

17.10.1971r w Elblągu (PESEL

)

zatrudniony(a) w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu na stanowisku Zastępcy Prokuratora Rejonowego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały(a) w
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. Dom o powierzchni:

położony (adres): dom letniskowy ( rekreacyjny) opisany w pkt 4 ppkt 3)

2. Mieszkanie własnościowe
adres:

powierzchnia całkowita:

104, 80 m2

tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): własność na prawach wspólności ustawowej
małżeńskiej
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

4.

nie posiadam

Inne nieruchomości (place, działki):

1)

własnościowe spółdzielcze prawo do garażu
położonego
15,90 m2- nabyte w drodze spadku wraz z mężem

o powierzchni
-w spółw łasność - każdy po 'A części

2)

prawo użytkowania wieczystego działki nr
o powierzchni 19, 00 m2 wraz z prawem własności
garażu- nabyte wraz z mężem
na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej

3)

prawo własności działki gruntu o
o powierzchni 595 m2 położonej w miejscowości
wraz z prawem własności domu letniskowego (rekreacyjnego) z drewna o powierzchni użytkowej
51,50 m2 ( powierzchni zabudowy 82,50 m2) - nabyte wraz z mężem
na prawach
wspólności ustawowej małżeńskiej

4)

udział 48500/1.000.000 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębna od
gruntu nieruchomość, oznaczonego numerem
z własnością którego to lokaiu związany jest udział 742/10000 części w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki numer
oraz
części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - z którym to
udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokalu mieszkalnego numer
o powierzchni użytkowej 5,0 m2 - nabyte wraz z mężem
na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej

5)

udział 525/10000 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną od
gruntu nieruchomość,
składającego się z
19 miejsc postojowych o powierzcnni użytkowej 479,30 m‘ , z własnością którego to lokalu związany
jest udział 2882/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki
numer
oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali - który to udział w lokalu niemieszkalnym stanowi udział w garażowcu składającym się z 19
miejsc postojowych, położonym w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego
i z którym to udziałem
związane jest prawo do wyłącznego korzystania z zamkniętego miejsca postojowego oznaczonego
numerem
- nabyte wraz z mężem
na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej

5. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: - około 178 160,00 złotych (ok. sto siedemdziesiąt osiem
tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) -je st to łączna kwota oszczędności (ok. 165 800,00 zł) oraz środków na
rachunkach bieżących
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: około 800,00 EURO (ok. osiemset Euro)
- papiery wartościowe - nie posiadam (dodatkowe dane pkt VII oświadczenia)

II
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

nie

III

1. a*

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

2. a*

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

3. a*

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

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: nie posiadam

IV

2

1. 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
działalności2.
2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na: nie prowadzę działalności gospodarczej

V
Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 zł. (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model
i rok produkcji) : samochód osobowy marki PEUGEOT 307 CC 2,0 Kat. Cabrio, rok produkcji 2004, motocykl
Kawasaki VN 900 rok produkcji 2009

VI
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
1)

kredyt w pierwotnej wysokości 417 200 zł ( czterysta siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) aktualnie, tj. na 31.12.2015r do spłaty pozostało 152 310,45 zł - udzielony kredytobiorcom Małgorzacie
Lewko i
- Umową Kredytu Mieszkaniowego w
nr
z dnia
( wraz z aneksem
z dnia
) - z przeznaczeniem na nabycie
nieruchomości stanowiącej odrębna własność lokalu mieszkalnego
położonej w
wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w wysokości 48500/1.000.000
oznaczonego jako komórka
oraz udziałem w garażowcu w wysokości 525/10000 . Prawnym
zabezpieczeniem Kredytu j e s t h i p o t e k a łączna do kwoty 625 800,00 zł na nieruchomościach
wskazanych powyżej, - cesja z polisy ubezpieczenia . Kredyt udzielono na okres 15 lat, termin
ostatecznej spłaty kredytu określony umową przypada na dzień 27.09.2026r ( z możliwością
wcześniejszej spłaty całościowej lub częściow ej); kredyt rozłożony na 180 rat płatnych miesięcznie
poprzez potrącanie z rachunku kredytobiorców w
W dniu
17.11.2011r nastąpiła częściowa spłata kredytu w wysokości 220.000 zł ze środków pochodzących ze
sprzedaży w dniu 29.09.201 lr spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania przy ulicy
Na dzień 31.12.2015r kwota kapitału pozostającego do spłaty Kredytu Mieszkaniowego wynosi
152 310, 45 zł ł. zaś miesięczna kwota raty kredytu od dnia 17.01.2016r wynosi - 1 372, 00 zł.

2)

Pożyczka w kwocie 12.000 zł z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe
udzielona M ałgorzacie Lewko w oparciu o umowę nr
z dnia
_zawartą z
a pożyczkobiorcą-Małgorzatą Lewko na okres 3 l a t , spłacana w
36 ratach miesięcznych ratach, w wysokości (355,00 zł -rata pierwsza i następne 35 rat po 338,00 zł)
począwszy od lipca 2 0 1 4 r . Kwota pożyczki przelana na rachunek bankowy w lipcu 2014r- spłacana
regularnie

3)

Pożyczka w kwocie 15.000 zł przelana na rachunek bankowy w miesiącu czerwcu 2015r, udzielona
M ałgorzacie Lewko z
na
okres 10 miesięcy , spłacana w miesięcznych ratach począwszy od sierpnia 2 0 1 5 r , każda rata w
wysokości 1500,00 zł - na 31.12.2015r pozostała do zapłaty kwota 7 .500zł. zaś wkłady członkowskie w
PKZP wynoszą 9.920zl

VII
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:
1)

gromadzę środki na
oraz rachunku dodatkowym w indywidualnym ubezpieczeniu
na życie związanym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
wg danych z
02.02.2016r - łączna wartość rachunku wynosi 14 013,86 z ł , zaś suma ubezpieczenia- 1000,00 zł
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2)

posiadam ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym ,.
- w/w informacji z dnia 11.10.2015r
gwarantowana suma ubezpieczenia na życie -w ynosi 57.978,47 zł, suma ubezpieczenia na wypadek
nowotworu (umowa dodatkowa zawarta w ramach tej samej polisy w 2013r) -w ynosi 109 272,70 zł, zaś
wartości wykupu umowy ubezpieczenia na dzień 10.10.2015r-wynosi 9 419,07 zł

3)

posiadam ubezpieczenie na życie i dożycie
- suma
ubezpieczenia na dzień zawarcia polisy, tj. 24.04.2001 r wynosi 30.000 zł i zwiększana jest o wskaźniki
indeksacji składki i sumy ubezpieczenia w kolejnych latach trwania ubezpieczenia. Wg informacji
telefonicznej z dnia 14.03.2016r wartość wykupu ubezpieczenia na dzień informacji tj.l4.03.2016r
wynosi 20 074,00 zł, zaś aktualna suma ubezpieczenia- 49 565,00 zł

4)

posiadam ubezpieczenie na życie

zawarta w

(dzień rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej od 1 3 .03.2014r- czas trwania umowy 22 lata). Według informacji z dnia 14.03.2015r:
suma ubezpieczenia w pakiecie podstawowym- 5.150,00 zł oraz pakiecie dodatkowym ( zawartym na 5
lat) -41.200,00 zł, wartość jednostek uczestnictwa na rachunku-wynosi 715,34zl, a na rachunku
lokacyjnym- 206,91zł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że 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.

Elbląg, dnia

14.03 .2016r
(miejscowość i data)

wyk 2 egz.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie
* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane
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